17. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A. Az 1998. december 31-ig kiadott forgalmi engedély tartalmi elemei
Előlap tartalmazza:
a Magyar Köztársaság forgalmi engedélye megnevezést és az illusztrációt, a forgalmi engedély
számát.

Hátlap tartalmazza:
a hivatalos feljegyzések rovatát és a műszaki érvényességi rovatot.

Törzslap (belül a második oldal) tartalma:
1. Rendszám
2. Alvázszám
3. Motorszám
4. Gyártmány
5. Típus
6. Gyártási év
7. Szín
8. Hengerűrtartalom
9. Teljesítmény
10. Hajtóanyag
11. Saját tömeg
12. Össztömeg
13. Szállítható személyek száma
14. Vontatásra
15. Katalizátorra
16. Sebességváltóra vonatkozó adatok
17. Forgalomba helyezés időpontja
18. Kiállító hatóság megnevezése
19. Kiállítás kelte

Üzemben tartói lap (belül első oldal) tartalmazza:
a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának) személyi adatait (név, születési hely és idő, anyja
nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét/székhelyét, telephelyét).

B. Az 1999. január 1-jétől bevezetett forgalmi engedély tartalmi elemei
„Jármű forgalmi engedély” megnevezés
„Certificat d’immatriculation” felirat
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG megnevezés és felségjelzés
Műszaki lap első oldalán a jármű
A - rendszáma
E - alvázszáma
- motorszáma
- fajtája
D - gyártmánya
- típusa
- színe
gyártási éve:
3
hengerűrtartalma: (cm )
hajtóanyaga:
teljesítmény: (kW)
G - saját tömege (kg)
F - megengedett legnagyobb össztömege (kg)
szállítható személyek száma:
környezetvédelmi osztályba sorolása: (kódszáma)*

sebességváltójának típusa: (kódszáma)**
B - első nyilvántartásba vételének időpontja
- forgalmi engedély száma.
Műszaki lap második oldalán:
- kiállítás kelte
- kiállító aláírása
- kiállító hatóság bélyegzőjének helye
H - műszaki érvényessége
- érvényesítő címke sorszáma
vontatásra vonatkozó adatokat***.
Üzemben tartói lap első oldalán:
C - üzemben tartó nevét, természetes személy neve, anyja neve, születési helye és ideje; jogi
személy megnevezése
- üzemben tartó lakcíme, székhelye, telephelye
forgalmi engedély száma:
rendszám:
Üzemben tartói lap második oldalán
- elidegenítés dátuma:
- eladó aláírása:
Bejelentő lap első oldalán:
tulajdonos adatai, neve, anyja neve, születési helye és ideje
vevő adatai, neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme (székhelye, telephelye):
forgalmi engedély száma:
rendszám:
Bejelentő lap második oldalán a tudnivalókat:
elidegenítés időpontja:
az eladó és vevő aláírása:
Kódok:
* Környezetvédelmi osztályba sorolás:
0: katalizátor nélküli Otto-motoros
- jóváhagyási előírások szerint nem minősített dízelmotoros
- ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott,
dízelmotoros
1: katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű Otto-motoros
2: katalizátoros, szabályozott keverékképzés
3: az ENSZ-EGB 83.01/C vagy 49.02/A előírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott,
dízelmotoros
4: az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg 49.02B és 51.02
előírások (EURO-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott, dízelmotoros
5: tiszta gázüzemű vagy elektromos meghajtású, illetőleg hibrid (elektromos és Otto- vagy
dízelmotoros) hajtású
6: katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05/B előírás szerint
jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros
7: az ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D, illetőleg a 49.03/A és 51.02 előírás (EURO-III.) szerinti
jóváhagyási jellel ellátott dízelmotoros
8: az ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D vagy a 49.03/A és 51.02 előírás (EURO-III.) szerint
jóváhagyott OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros
** Sebességváltó típusa:
0: mechanikus
1: félautomata
2: automata
3: szekvenciális
*** Vontatásra vonatkozó adatok:
0: fék nélküli
1: ráfutófékes
2: átmenőfékes össztömegű vontatmány
3: nyeregterhelés

C. A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló
1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerülő forgalmi
engedély tartalmi elemei
MAGYARORSZÁG megnevezés és felségjelzés (H)
EURÓPAI KÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉS
„FORGALMI ENGEDÉLY” megnevezés
„Forgalmi engedély” felirat az Európai Közösség többi nyelvén
A hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezése
Az engedély sorszáma
A forgalmi engedély első oldalán:
(Az irányelvben meghatározott kötelező adatok - harmonizált közösségi kódoknak megfelelően)
A - rendszám
B - első nyilvántartásba vétel időpontja
C.1 - a forgalmi engedély jogosultja
C.1.1 - családi név vagy cégnév
C.1.2 - utónév
C.1.3 - címe
C.4 - utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja:
a) tulajdonosa
b) nem a jármű tulajdonosa
c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva
D.1 - gyártmánya
D.2 - típusa
D.3 - kereskedelmi leírása(i)
E - alvázszám
F.1 - együttes tömeg
G - saját tömeg
H - okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan)
I - első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja
K - típus-jóváhagyási szám (ha van)
P.1 - hengerűrtartalma (cm3)
P.2 - legnagyobb leadott teljesítménye (kW) (ha rendelkezésre áll)
P.3 - hajtóanyaga
Q - teljesítmény/tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál)
S.1 - ülések száma vezetővel
S.2 - állóhelyek száma (ha van)
(Az irányelvben külön nevesített választható adatok - harmonizált közösségi kódoknak
megfelelően)
J - jármű kategóriája
O - vontatási adatok (kg)
O.1 - fékezett
O.2 - fékezetlen
P.5 - motorkód/szám
R - a jármű színe
V.9 - környezetvédelmi osztályba sorolás
(További adatok a forgalmi engedély első oldalán, amelyeket az irányelv külön nem nevesít)
- Gyártási év
- Vontatási adatokhoz kapcsolódóan:
Fék nélkül (0)
Ráfutófékkel (1)
Átmenőfékkel (2)
Nyeregterhelés (3)
- Sebességváltó fajtája (kódszáma): 0: mechanikus
1: félautomata
2: automata
3: szekvenciális

- Eurotax kód
A forgalmi engedély második oldalán (Az irányelvben külön nem nevesített adatok)
- kiállítás kelte
- kiállító aláírása
- kiállító hatóság bélyegzőjének helye
- műszaki érvényességi idő
érvényesítő címke sorszáma
- Hivatalos feljegyzések
regisztrációs matrica rendszámot tartalmazó vonalkódja
- A harmonizált közösségi kódok magyarázata

