
  
Kedves Vásárlónk! 
Január elseje óta semmilyen matricát nem ragasztanak az autók hátsó rendszámára a műszaki 
vizsgán. 
A változás a kormány bürokráciacsökkentő intézkedéseinek része, így néhány felesleges 
ügyintézéstől, díjfizetéstől szabadulunk meg.  
Nincs többé matrica a rendszámokon 

 
Bár még csak pár nap telt el a 2016-os évből, de talán már néhányan az olvasók közül is vitték 
vizsgáztatni autójukat. Akik így tettek, furcsa változásnak lehettek tanúi. A vizsga végeztével 
ugyanis nem kapunk a hátsó rendszámra se a műszaki vizsga lejártát, se a jármű 
környezetvédelmi besorolását jelző matricát, sőt, lekaparják a rendszámon lévő régi 
matricákat. Ezzel együtt mostantól jobban észben kell tartanunk a műszaki lejártát, hiszen a 
rendszámra hiába nézünk. Marad a forgalmi, ha nem szeretnénk pórul járni, illetve figyel ni 
kell a postát, mert ott is értesítenek, ha közeleg a műszaki vizsga érvényességi idejének vége, 
illetve magunk is kérhetünk külön értesítést, ha regisztrálunk a Magyarország.hu 
ügyfélkapuján. 



Gondolhatnánk, hogy ezentúl a rendőrök sem fogják szabad szemmel felismerni, ha a 
forgalomban lejárt műszakis, vagy szmogriadó idején a városközpontból kitiltott, 
környezetszennyező autóval közlekedünk. A rendőröknek segít az új kamerarendszer, 
amelynek felvételei alapján akár utólag is megbüntethetik az autóst, akinél itt-ott kilóg a lóláb, 
és a mobil traffipaxok is össze vannak kötve az elektronikus járműnyilvántartással. 
Bye-bye állami műszaki vizsga? 
Akinek eddig lejárt az autóján a műszaki, két választása volt. Elvihette az autót egy állami 
műszaki vizsgaállomásra, vagy kereshetett magánkézben lévő vizsgabázist, ahol a hatósági 
alapdíjnál drágábban vizsgáztatták a kocsikat. Ha időszaki műszaki vizsgára készülünk (lejárt 
az autónk műszakija) mostantól csak magánvállalkozásokhoz fordulhatunk, igaz, itt egy 
úgynevezett előminősítő vizsgát is kötelesek elvégezni, és az éles vizsgálatra csak akkor kerül 
sor, ha ezen megfelelt az autónk. Így megspórolhatunk egy bukást, ha valamilyen problémát 
találnak. 
Vizsgáztassa lakókocsiját, lakóautóját a Kempingvilágnál! 
Telephelyünkön - típustól függetlenül - vizsgáztatjuk 
lakókocsiját, lakóautóját 

 helyszíni, megvárható műszaki vizsga - típustól függetlenül lakókocsira, lakóautóra, 
személygépkocsira, tehergépkocsira, utánfutóra stb.  

 vizsgaidőpontok: bármely napon, nyitvatartási időben, soron kívül is.  
 gáz- és érintésvédelmi felülvizsgálat.  

 
Bejelentkezéshez hívj az 1/264-634 telefonszámot vagy kattintson ide. 
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