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Kérjük töltse ki feltétlenül a német nyomtatványt. Köszönjük!
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Nem díjköteles járművek:
regisztráció

2
3

I. Kérelmező
Kérjük töltse ki komputerrel ezt a nyomtatványt hiánytalanul. Ha
nem áll rendelkezésére számítógép, kérjük, írjon jól olvasható
nyomtatott betűkkel. A megfelelőt kérjük x-szel jelölni. A kötelezően
kitöltendő mezők *-gal vannak jelölve.
Ügyféladatok
Cég (jogi formával együtt), ill. név
MB-szám
(ha van)
Címre
Utca, szám
Postafiók
Irányítószám
Hely
Ország
Weboldal
Kapcsolattartó személy
Megszólítás
Úr
Úrhölgy
Vezetéknév, keresztnév
Telefon
(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)
Telefax
(kérjük megadni a körzetszámot, ill. az ország hívószámát)
E-Mail
II. Regisztrálási megbízás
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Az alábbi járműveket, illetve járműszerelvényeket kell nem díjköteles
járműként regisztrálni.
Kérjük másolja le az oldalt, ha szükséges
Jármű
Országjel
A motoros jármű forgalmi rendszáma
Jármű- és karosszériatípus
A gépjármű megengedett teljes súlya legalább 7,5 t
igen / nem
Adott esetben állandóan utánakapcsolt pótkocsi rendszáma
(pótkocsik külön regisztrálása nem lehetséges)
Regisztrációs ok (lásd az áttekintést a 4. oldalon)
Az egyéb járműveket (8n) kérjük, itt adja meg:
Szeretné, hogy a regisztráció érvényességi ideje 2 évnél rövidebb
legyen?
Igen, eddig legyen érvényes: (NN.HH.ÉÉÉÉ)
Kérjük, ne feledkezzen meg a jármű forgalmi engedélye I. részének,
illetve adott esetben a további igazolások (lásd a 4. oldalt)
másolatáról.
III. nyilatkozat
Kijelentem, hogy
• hogy én vagyok a szóban forgó gépjármű fenntartója és a
kiválasztott regisztrációs időszakban minden jármű állandó jelleggel
és nem csak időszakosan teljesíti a díjmentesítés feltételeit,
• az 1., 2 a. és a 3–7. pont szerinti regisztrációs okok esetén a
gépjármű rendeltetése a jármű külsejéről egyértelműen
felismerhető,
• a 8–10. pont szerinti regisztrációs okok esetén a jármű kialakítása
miatt nem alkalmas közúti árufuvarozásra, illetve saját számlás
áruszállításra és ilyen célra nincs használva. A jármű konstrukciós
jellemzői (jármű- és karosszériatípus) alapján nem használható
közúti árufuvarozásra és a közúti árufuvarozási törvény (GüKG)1. §-a
értelmében vett közúti árufuvarozásra nincs is használva. A jármű
közúti árufuvarozásra vagy saját számlás áruszállításra történő
használata kizárja a regisztráció lehetőségét.
Tudomásul veszem, hogy
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• az adatok helyességéért és valóságtartalmáért kizárólag engem
terhel felelősség (önbevallási elv),
• a regisztráció maximum két évre szól és kötelességem
haladéktalanul értesíteni a Toll Collectet az esetleges változásokról
(pl. a jármű bejelentése és kijelentése), illetve a gépjárműre
vonatkozó díjmentesítési feltételek megszűnéséről,
• az általam megnevezett járművek, illetve járműszerelvények
regisztrációja nem jelenti a Toll Collect vagy a Szövetségi
Teherforgalmi Hivatal (BAG) részéről a díjmentesítés jogi elismerését.
Tudatában vagyok annak, hogy
• az illetékes hatóságok mindenkor jogosultak arra, hogy ellenőrizzék
adataim helyességét,
• az autópályadíj szándékos vagy gondatlan meg nem fizetése vagy
nem időben történt fizetése 20.000 euróig terjedő bírsággal
büntethető, és amennyiben megvalósult a csalás ténye (StGB német
büntető törvénykönyv 263. §), úgy öt évig terjedő szabadságvesztés
vagy pénzbüntetés fenyeget, valamint a ki nem fizetett illetéket
utólag beszedik.
Megerősítem, hogy az adatok hiánytalanok és korrektek.
A Toll Collect az e megbízás keretében általam rendelkezésre
bocsátott adatokat kizárólag a díjkötelezettség alóli mentesítésre
vonatkozó regisztráció céljából gyűjti be, dolgozza fel és használja
fel. A Toll Collect ehhez továbbítja az adatokat és a külön benyújtott
dokumentumokat a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) részére.
Hozzájárulok, hogy a Toll Collect az e megbízás keretében
rendelkezésre bocsátott adatokat feldolgozza és felhasználja.
Hozzájárulok továbbá, hogy a Toll Collect továbbítsa ezeket az
adatokat a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) részére.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásomat a jövőben bármikor
visszavonhatom. Hozzájárulását visszavonhatja a Toll Collect,
Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Németország címen, vagy
faxolja el a hozzájárulás visszavonását az alábbi számra: +49 30 74077
7332.
Hely, dátum
Aláírás és esetleg cégbélyegző
Kérjük, küldje el a formanyomtatványt és a mellékleteket hivatalos
aláírással és cégbélyegzővel ellátva az alábbi címre:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
D-10833 Berlin
Németország
vagy faxolja el az alábbi számra:
+49 30 74077 7332
IV. Regisztráció oka melléklet (kérjük, ne küldje vissza)
Kérjük, adja meg a jármű regisztrációjának okát a 2. oldalon (29.
mező).
Sz.
Járműfajta
Igazolások (Kérjük, minden esetben mellékelje a forgalmi engedély I.
részének másolatát)
1. Rendőrségi jármű
rendőrségi hatóságnak szóló engedély szükséges
2a. A polgár- és katasztrófavédelem járműve
a Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Szövetségi Műszaki
Segélyszervezetnek vagy annak megfelelő állami vagy arra alkalmas
magánszervezetnek szóló engedély szükséges; ezek az ArbeiterSamariter-Bund, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Deutsches
Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst a külföldi
testvérszervezetekkel bezárólag
2b. Humanitárius segélyszállítmányok szállítására használt jármű
Közhasznú vagy jótékony szervezet által humanitárius segélynyújtás
keretében vészhelyzet enyhítésére szolgáló szállítmányok
szállítására használt jármű. Kérjük, mellékelje a megfelelő
igazolásokat, pl. társasági adókötelezettség alóli mentesség
igazolása (közhasznú vagy jótékony szervezet), rakományjegyzék,
adómentesség igazolása a gépjárműadóról szóló törvény (KraftStG) 3.
§-ának 5a. pontja értelmében.
3. Tűzoltósági jármű
hivatásos, önkéntes vagy üzemi tűzoltóságnak szóló engedély
szükséges
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4. Egyéb szükségszolgálatok járműve
a jármű engedélye a szükségszolgálatra szóljon és a jármű kizárólag
csak szükségszolgálati bevetésekre legyen használható; biztosítva
kell hogy legyen az önállóan szervezett szükségszolgálat készenléti
működése, ill. szerződéses alapon fölérendelt hatóságok
szükségszolgálati szervezetébe történt bevonása; a szükségszolgálat
tevékenysége a tűzoltósághoz hasonló sürgősséget igényeljen
5. Kormányzati jármű
a kormányzatnak szóló engedély szükséges
6. Az útfenntartó és útüzemeltető szolgálat járművei
Az útfenntartó és útüzemeltető szolgálat, az úttisztító és téli
útkarbantartó szolgálat kizárólagos és tartós használatában álló
járművek. Közjogi helyi hatóságnak vagy magánvállalkozásnak szóló
engedély szükséges; a járműveket közterületek illetékességi
megbízásából kizárólag és állandó jelleggel ezekre a célokra
használják. Kérjük, mellékelje a gépjárműadóról szóló törvény
(KraftStG) 3. §-ának 3. pontja, valamint 3. §-ának 4. pontja szerinti
adómentesség igazolásának másolatát.
7. A mutatványos és cirkuszi szakma céljára használt járművek
Kizárólag a mutatványos és cirkuszi szakma céljára használt
járművek (pl. lakókocsik, büfékocsik, céllövöldeként szolgáló
gépjárművek, tombolaárus kocsik vagy tűzoltókocsik). Kérjük,
mellékelje a gépjárműadóról szóló törvény (KraftStG) 3. §-ának 8.
pontja szerinti adómentesség igazolásának másolatát és az utazó
kereskedelem gyakorlására feljogosító igazolvány másolatát.
7a. Mező- és erdőgazdasági járművek, amelyek legnagyobb tervezési
sebessége 40 km/h
A forgalmi engedélyben a „T” kategória van megjelölve.
Tevékenységként mezőgazdaság vagy erdőgazdálkodás, illetve
mezőgazdasági vagy erdészeti vállalkozó van megjelölve. Igazolás
arra vonatkozóan, hogy a járművel kizárólag a mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási üzemekben szokványos termékek és áruk
szállítására kerül sor.
7b. Elektromos járművek
Elektromos jármű az elektromobilitásról (EmoG) szóló törvény 2.
§-ának 1. pontja értelmében; ide tartoznak a csak elektromos
akkumulátoros járművek, a külső töltésű hibrid elektromos járművek
és az üzemanyagcellás járművek.
7c. Földgázüzemű járművek (legkésőbb 2020.12.31-ig)
Földgázhajtásra vonatkozó igazolás: CNG (Compressed Natural Gas –
sűrített földgáz) vagy LNG (Liquefied Natural Gas – cseppfolyósított
földgáz), vegyes üzemű motor esetén is. De nem LPG-hajtású
(Liquefied Petroleum Gas – cseppfolyósított gáz) jármű.
8a. kiállítási jármű
8b. árusító jármű
8c. műhelyjármű
Tartósan szilárdan beépített berendezés szükséges a járműben a
megfelelő célokra. Kérjük mellékeljenek bizonyítékokat fotók
formájában.
8d. lakókocsi
8e. rádió- és közvetítő kocsi
8f. orvosi vizsgáló jármű
Engedélybe bejegyzés szükséges.
8g. Önjáró munkagépek vagy közúti nyerges vontatók, amelyek
kizárólag egy nyerges vontatós (félpótkocsis) munkagéppel
járműkombinációban használhatók.
Pl. daruk, betonpumpák vagy közúti nyerges vontatók nyerges
vontatós munkagéppel. Kérjük, mellékelje a munkagép-félpótkocsi
forgalmi engedélye I. részének másolatát is.
8h. Csatornatisztítók vagy tartálytisztítók
A forgalmi engedélyben önvezető munkagépként vagy különleges
gépjárműként szerepel. Hulladékszállítás nem megengedett.
8i. Hitelesítő gépjármű
Speciális gépjármű (adott esetben a Közúti forgalomban való
közlekedés engedélyezéséről szóló rendelet – StVZO szerinti
mentességi engedéllyel)
8j. Mezőgazdasági és erdészeti vontató traktorok
A „J” rubrikában (járműosztály) a „87” vagy „89” szám és a 4. pontban
(felépítmény típusa) az „1000” szám szerepel. Kérjük, mellékeljen
bizonyítékokat fotók formájában. Régi forgalmi engedélyek:
bejegyzés 8710-es kulcsszámmal.
8k. Mezőgazdasági és erdészeti szerszámhordozó traktorok
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A „J” rubrikában (járműosztály) a „87” vagy „89” szám és a 4. pontban
(felépítmény típusa) a „2000” szám szerepel. Kérjük, mellékeljen
bizonyítékokat fotók formájában. Régi forgalmi engedélyek:
bejegyzés 8720-as kulcsszámmal.
8l. történelmi jármű (különleges rendszámmal, oldtimerként elismert
forgalmi engedéllyel)
Engedély „H” speciális jelöléssel vagy „07”-tel kezdődő piros
jelöléssel
8m. Gépjárművezetői iskolai jármű
Olyan jármű, amely állandó jelleggel kizárólag oktatási célra van
használatban és kettős pedálrendszerrel van kialakítva. Kérjük,
mellékelje a forgalmi engedély másolatát a kettős pedálrendszerre
vonatkozó bejegyzéssel, valamint az erről szóló szakvéleményt.
8n. Egyéb jármű
Kérjük, a 2. oldalon a 30. mezőben külön tüntesse fel és mellékeljen
fotókat is.
9. Tesztjármű
A közúti forgalomban való közlekedés engedélyezéséről szóló
rendelet – StVZO 19. §-ának 6. bekezdése szerinti engedély vagy az
StVZO 70. §-ának 1. bekezdése szerinti mentességi engedély.
10. Lószállító nagy lakótér
Különböző célból tartós és fix beépített berendezésekre van szükség
a járműben. A lakótérnek a hasznos terület legalább 50%-át ki kell
tennie. Kérjük, mellékeljen bizonyítékokat fotók formájában. A jármű
nem használható pótkocsi platformmal járműkombinációban.
* Kötelező mező
A rendeltetési célnak egyértelműen kivehetőnek kell lennie a
gépjármű külsejéről.
Hozzájárulok. (Csak online regisztrálásnál)
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