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Értesítem tisztelt Címet, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 2011. augusztus 5-én postai
úton megküldött kérelmét a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:
Rega tv.) 9. § (7) bekezdésére, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. § (5) bekezdése szerint tájékoztatás iránti kérelemnek minősítettem, és
arra az alábbi választ adom.

Beadványa szerint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tagszervezetei
között szárnos vállalkozás végez tevékenységet telephelye útján - a magyarországi mellett -
külföldön, vállalkozási szerződés alapján. Kérdésként merült fel, hogy ezeknek a cégeknek a
külföldi rendszámmal üzemeltetett gépjárműveik magyarországi használata esetén milyen
közokirattal vagy magánokirattal kell igazolniuk azok használatának jogszerűségét.

Tájékoztatom, hogy 2011. július 12-én kihirdetésre került az egyes közlekedési tárgyú
törvények módosításáról szóló 2011. évi XCI. törvény, amely alapján 2011. szeptember 1-
jétöl kiegészül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (a továbbiakban: Kkt.) a
25/B. §-sal, amely a külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére,
használatára vonatkozó sajátos szabályokat tartalmazza.

A Kkt. 25/B. § (4) bekezdés b) pontja alapján lehetőség van 30 napig a külföldi rendszámú
járművel közlekedni Magyarország terül etén, ha annak tulajdonosa (üzembentartója) teljes
bizonyító erejű magánokirattal (két tanú, illetve ügyvédi, közjegyzői ellenjegyzés) bizonyítja
a jármű használatának jogszerűségét. Erre okot adhat például a külföldi cég valamilyen
magyarországi tevékenysége, amikor magyar állampolgár vezeti a járművet. Ebben az esetben
a meghatalmazás jogszerűségének kötelezö kelléke a jármű birtokba (használatba, azaz
vezetésére) adásának dátuma, e nélkül az adat nélkül az a többi kel lék megléte esetén sem
szabályos. Természetesen a külföldi rendszárnú gépjármű használatának jogszerűségét lehet
bizonyítani közokirattal is.
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Tekintettel arra, hogya Kkt. vonatkozó rendelkezéseit nem a Nemzeti Adó-és Vámhivatal,
hanem a Rendőrség fogja vizsgálni a közúti ellenőrzések alkalmával, valamint arra, hogy a
Kkt. fent hivatkozott bekezdés gyakorlati alkalmazására vonatkozó kérdések az Art. 1. § (5)
bekezdésben szabályozott tájékoztatás adás körén kívül esik, ezért a törvény részletesebb
végrehajtásával kapcsolatban információval a Rendörség tud szolgálni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a fenti tájékoztatásban foglaltak a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény értelmében jogi kötelező erővel nem bírnak, illetve az abban foglaltak a
hivatkozott jogszabály 2011. augusztus 30-án hatályos állapotán alapulnak.
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Erről értesül nek:
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