
Tisztelt Tulajdonosok, Ügyfeleink! 

A muzeális minősítés kérelmezésére szolgáló, a muzeális minősítő szabályzat szerinti 1sz.melléklet kitöltéséhez az 

alábbi rövid útmutató segítséget nyújtjuk. 

A kitöltés első lépéseként kérem jelöljék meg a kérelem tárgyát, a megfelelő sor aláhúzásával.   

a) a jármű muzeális vizsgálatának indításához kérem a sort jelöljék meg, 

b) tulajdonos-változás esetén a b jelzést kell jelölni, 

c) a már megszületett egyedi döntéshez kapcsolódó panasz, el nem fogadott muzeális jármű szakértői döntés 

esetén kérem a c) sort jelölni 

d) 4sz.melléklet vagy regisztrációs (réz) tábla pótlása esetén a d) sort kell választani. 

 

A következő blokkban a jármű tulajdonosának adatait szükséges megadni. Természetes személy esetén vezetéknév, 

utónév bontásban. Nem természetes személy esetén a bejegyzésnek megfelelő szervezeti megnevezés kerüljön 

rögzítésre.  

 

A jármű adatok blokkba a jármű okmányaiban szereplő műszaki adatokat szükséges megadni. A jármű adatok egyes 

sorai mögött a – európai unióban konform - forgalmi engedély azonos jármű adat mezőjének jelzője szerepel. 

Amennyiben a jármű okmányában nem szereplő jármű adat megadása szükséges azt a jármű műszaki 

dokumentációjából kell beírni. A jármű jellegénél a jármű fizikai megjelenését kell alapul venni (limuzin, coupe, cabrio, 

nyitott utastérrel stb.) A vizsgálat időpontjában a km számláló állása a műszer egység kijelzője által mutatott számérték, 

mértékegység nélkül feljegyezve. 

 



 

A kérelem 2.oldalán aláhúzással jelölni kell, hogy a jármű eredeti vagy felújított állapotban kerül bemutatásra. A 

szabályzat definíciója szerint: „A R.3 16/C. § (2) bekezdése szerinti eredeti állapot mérlegelése során figyelmen kívül 

kell hagyni a cserélt (de típusazonos) kopó-forgó, illetve karbantartási kötelezettséggel érintett alkatrészeket.”  

 

A nyilatkozatok rovatban található az információ biztonságra történő utalás, melynek elfogadása a kérelem aláírásával 

tehető meg. Az első minősítés esetében aláhúzással jelölni kell, hogy a járművet OT rendszámmal forgalomba kívánja 

helyezni vagy sem. 

 

A dokumentációs rovatban szükséges megadni a műszaki dokumentációra vonatkozó rövid megnevezéseket (pl. 

kezelési kézikönyv, alkatrész jegyzék, javítási útmutató stb.) 

 

A keltezéssel és az aláírással zárul a kérelem kitöltése.  

Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatosan segítségre van szüksége, az oldtimer@autoklub.hu címen, illetve az 

előjegyzést végző vizsgáló állomásunk munkatársainál jelentkezhet. 

 

Magyar Autóklub 

Oldtimer Szekció 
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