
H-1103 Budapest Noszlopy u. 2. Telefon: +36 1 430-23-21   Fax: +36 1 430-23-26  E-mail: iroda@szentex.hu 

 1 / 4 

TÁJÉKOZTATÓ REGISZTRÁCÓS ADÓ ÉS A GÉPJÁRMŰVEK HONOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ELJÁRÁSOKRÓL  

Társaságunk a személygépkocsik honosításához szükséges valamennyi eljárásban áll az Önök 
rendelkezésére. 
A folyamatok, költségek és a kapcsolódó okmányok pontos megismerése céljából készítettük 
tájékoztatónkat.  
A gépjárművek honosítása a jelenlegi jogszabályi környezetben egy 5 lépcsős folyamat az alábbiak 
szerint: 

1./ Vizsgáztatás  

A személygépkocsik műszaki vizsgáztatása céljából Noszlopy utcai telephelyünkön tudjuk az autókat 
Önöktől átvenni és vizsgáztatni. Természetesen lehetőség van a vizsgát személyesen, tőlünk 
függetlenül is intézni.  

A műszaki vizsgát célszerű még a jármű külföldi rendszámával elvégeztetni, mert a rendszám nélküli 
szállítás illetve esetleges ideiglenes rendszám használata további költségeket jelent. 

A vizsgához szükséges okmányok: 

 eredeti megbízás jogi személy link 

 eredeti megbízás természetes személy link 

 eredeti forgalmi engedély

 eredeti törzskönyv

 eredeti 2 nyelvű adásvételi szerződés magánszemélytől történt vásárlás esetén

 eredeti kereskedelmi számla cégtől történt vásárlás esetén

Sikeres vizsga alkalmával a Nemzeti Közlekedési Hatóság 3 okmányt állít ki az alábbiak szerint: 

 Egyedi forgalomba helyezési engedély

 Tanúsítvány

 Környezetvédelmi adatlap

A vizsga ügyintézés ideje 1 munkanap. 

A vizsgáztatás díja 2 összegből tevődik össze: 

 vizsga illeték: 39.090,- Ft 

 ügyintézés: 15.000,- Ft 

http://www.szentex.hu/szentex/file/Vizsga_megbizas_jogi_szemely.pdf
http://www.szentex.hu/szentex/file/Vizsga_megbizas_termeszetes_szemely.pdf
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2./ VPID szám kiváltás 

Azon gazdálkodóknak illetve magánszemélyeknek, akik nem rendelkeznek a NAV vámszerve által 
kiadott VPID azonosítószámmal, a regisztrációs adó ügyintézést megelőzően azt ki kell váltani. 

Az ügyintézéshez az alábbi okmányok szükségesek: 

 megbízás / magánszemély link 

 megbízás / gazdálkodó link 

 magánszemély esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, ( mind másolat )

 cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, bankszámla szerződés, aláírási címpéldány (
mind másolat )

A VPID szám ügyintézési díja 5.000,- Ft + ÁFA 

3./ Regisztrációs adó ügyintézés 

Vizsga okmányok és VPID szám birtokában lehet megkezdeni a regisztrációs adó eljárást, mely a NAV 
Dél Budapest Vám és pénzügyőri Igazgatóságán zajlik, a Budapest X. Száva utca 5-7 címen. Az 
eljáráshoz szükséges a gépkocsi fizikai jelenléte, mert esetenként – az eljáró pénzügyőr egyedi döntés 
alapján – a gépkocsi szemléjére kerülhet sor. 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok: 

 megbízás / magánszemély link 

 megbízás / gazdálkodó link 

 eredeti forgalmi engedély

 eredeti törzskönyv

 eredeti 2 nyelvű adásvételi szerződés magánszemélytől történt vásárlás esetén

 eredeti kereskedelmi számla cégtől történt vásárlás esetén

 összes eredeti vizsga dokumentum

A regisztrációs adó alapját a vonatkozó törvény határozza meg. A pontos összeg meghatározásához 
az alábbi 5 adat szükséges: 

 gépjármű első forgalomba helyezése

 üzemanyag típusa

 motor hengerűrtartalom

 környezetvédelmi besorolás link 

 regisztrációs adó eljárás időpontja

A pontos összeg kalkulálásához az alábbi kalkulátor nyújt segítséget: 

http://regisztraciosado.info/regisztracios-ado-kalkulator.html 

http://www.szentex.hu/szentex/file/Megbizas_VPID_REGADO_ugyintezesre_maganszemely.pdf
http://www.szentex.hu/szentex/file/Megbizas_VPID_REGADO_ugyintezesre.pdf
http://www.szentex.hu/szentex/file/Megbizas_VPID_REGADO_ugyintezesre_maganszemely.pdf
http://www.szentex.hu/szentex/file/Megbizas_VPID_REGADO_ugyintezesre.pdf
http://www.szentex.hu/szentex/file/Kornyezetvedelmi_besorolas.pdf
http://regisztraciosado.info/regisztracios-ado-kalkulator.html
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A regisztrációs adó ügyintézés alkalmával a vámhivataltól 2 okmány érkezik: 

 regisztrációs adó határozat

 befizetési igazolás

Az ügyintézés ideje 1 munkanap, díja 

 12.000,- Ft + ÁFA

4./ Forgalomból kivonás 

A fenti folyamatok zárultával kerül sor a gépkocsik forgalomból való kivonására az eladás országában. 
A kivonás alkalmával a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítik, az eredeti rendszámot 
bevonják. Az érvénytelenített okmányokra lesz majd szükség a magyar rendszám kiváltásához. 

Előfordulhat, hogy a gépkocsit már a vizsga és a regisztrációs adó eljárást megelőzően kivonták a 
forgalomból. Ilyen esetben természetesen a korábbi fázisokban is a már érvénytelenített okmányokra 
van szükség.   

5./ Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötése 

Ezen feladat ügyfeleinkre hárul. A magyar rendszám kiváltásához be kell mutatni legalább a kötelező 
biztosítás megkötésére vonatkozó ajánlat másolati példányát. 

6./ Önkormányzat ügyintézés / rendszám kiváltás 

A regisztrációs adó eljárás után utolsó lépésként kerül sor a rendszám kiváltására. 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok: 

 megbízás / jogi személy link 

 megbízás / természetes személy link 

 minden fenti okmány

Az ügyintézés díja: 

 illeték:  21.000,- Ft illeték

 ügyintézés 6.000,- Ft + ÁFA 

http://www.szentex.hu/szentex/file/Vizsga_megbizas_jogi_szemely.pdf
http://www.szentex.hu/szentex/file/Vizsga_megbizas_termeszetes_szemely.pdf
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Az önkormányzat az alábbi okmányokat állítja ki: 

 Forgalmi engedély

 Azonosító matrica

 Rendszám

Az ügyintézés ideje 1 munkanap ( péntek kivételével) 

Kérjük Önöket, hogy amennyiben tájékoztatónk kapcsán további kérdésük merülne fel, forduljanak 
hozzánk bizalommal. 




