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A Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége 

(Fédération Internationale des Véhicules Anciens, röviden FIVA) 

Műszaki Szabályzata a járműrestaurálás gyakorlata alapján 

négy csoportot különböztet meg:

I. csoport: Korhű jármű

A kibocsátásnak megfelelő állapotban van, változtatást nem végeztek rajta, 
elhasználódása csak kismértékű. A jármű teljesen eredeti, beleértve a megjelenést, a 
részleteket, kivéve a természetszerűen elhasználódó alkatrészeket, például a 
gumiabroncsokat, a gyertyákat, akkumulátort.

II. csoport: Eredeti jármű

Korának megfelelően elhasználódott, de nem restaurált jármű. A normál igénybevétel 
és a természetes kopások miatt tönkrement alkatrészek helyettesíthetők az eredetivel 
megegyező darabokkal. A fényezés, a bevonatok és a kárpitozás eredetinek megfelelő 
javítása is megengedett.

III. csoport: Restaurált jármű

Az ismert azonosítású járművet teljesen szétszedték, felújították és újra összeszerelték. 
Az olyan alkatrészeknél, melyeknél az eredeti beszerzése nem lehetséges, a gyári 
adatoktól való csekély eltérés megengedett. A restaurált jármű megjelenésének a lehető 
legközelebb kell állnia a gyártás idejére jellemző állapothoz.

IV. csoport: Újraépített jármű

Ugyanazon típus vagy modell darabjaiból, egységeiből, járműveiből összeépített jármű, 
amely a legjobban megfelel a gyártó eredeti adatainak. A kész jármű megjelenésének a 
lehető legközelebb kell állnia a gyártás idejére jellemző állapothoz.



A 39/2002. (XII. 28.) GKM rendelet szerint minden muzeális jellegű jármű a 
gyártási éve alapján a következő kategóriák egyikébe sorolandó: 

(A) antik 1905. év előtt gyártott,

(B) veterán 1905. évben és azt követően 1919. év előtt gyártott,

(C) klasszikus I. 1919. évben és azt követően 1931. év előtt gyártott,

(D) klasszikus II. 1931. évben és azt követően 1946. év előtt gyártott,

(E) nosztalgia I. 1946. évben és azt követően 1961. év előtt gyártott,

(F) nosztalgia II. 1961. évben és azt követően 1971. év előtt gyártott,

(G) nosztalgia III. 1971. évben és azt követően, de legalább 30 naptári 
évvel a minősítés éve előtt gyártott jármű.
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Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


