
 
 

 

 
 

Autók és motorok forgalomba helyezése Ausztriában 
 
Bár egyszerű kérdésnek tűnik, mégis érdemes odafigyelnünk a jármű adásvétele, illetve 
üzembe helyezése során az alábbi pontokra:  
 

1. Hogyan is fogjunk hozzá? Első és legfontosabb kérdés, hogy a vásárolni kívánt 

autó / motor helyben, vagy távoli településen van-e. Amennyiben helyben, úgy 

ugorjunk is a következő pontra. Ha viszont körzeten kívül, ahol a 

Zulassungsstellé-k nem tudják kiadni a megfelelő rendszámot, úgy el kell 

juttatnunk az autó papírjait lakóhelyünkre, vagy legalábbis egy olyan közelebbi 

Zulassungsstellé-re, ahol a körzetes rendszámmal történő átírás már lehetséges. 

Itt több megoldás is kínálkozik:  

a.) Megkérjük az eladót, hogy hozza el a járművet és a papírjait hozzánk.  

b.) Megkérjük az eladót, hogy hadd hozzuk el az ő rendszámával, amit 

majd helyben kijelentünk (ez esetben aláírt kijelentési meghatalmazás –

KFZ VOLLMACHT- is kell tőle, hiszen egy, még az ő nevére bejelentett 

autót hozunk el, mely átírásához először ki kell jelentenünk, melyet a 

meghatalmazással mi magunk végezhetünk el így helyette. Ekkor a 

rendszámát 6 hónapig megőrzik az adott Zulassungsstellé-n, amennyiben 

ezen idő alatt új autót jelent be rá, viszont ezt külön jelezni szükséges.)  

c.) Amennyiben kereskedőtől vásárlunk, úgy megkérhetjük, hogy hadd 

hozzuk el a járművet a cégére szóló kék rendszámmal, melyet a 

felhasználást követően visszaküldünk, vagy visszaviszünk neki. Fontos, 

hogy itt nincs kijelentési kötelezettség, mivel a kereskedelmi rendszám 

nem konkrét autóra, hanem egy flottára szól, mely már alapvetően 

kijelentett autókból áll, melyek így azonnal átírathatók.  

d.) Mi magunk kölcsönzünk kék rendszámot egy ismerős kereskedőtől. 

e.) Überstellungskennzeichen: ideiglenes forgalomba helyezés, mely 

után még egy, végleges forgalomba helyezés is szükségeltetik, így 

azonban dupla költséggel kell számolnunk. 

f.) Kétszer utazunk. Egyszer elhozzuk a kijelentett papírokat, átíratjuk a 

járművet a lakóhelyünk szerinti egyik Zulassungsstellé-n, majd az új 

rendszámmal visszamegyünk érte. 
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Vegyük figyelembe, hogy idegen rendszámmal a kölcsönadó rizikójára közlekedünk, így 
ebbe a megoldásba többnyire akkor szoktak belemenni, ha ez az adásvétel egyetlen 
akadálya. A szerződésen tüntessük fel ezen megállapodásunkat, valamint az átvétel 
pontos időpontját is, melyet mindkét fél külön pontban írjon alá!  
 
Mit kell kapnunk egy adásvétel létrejöttekor? 

a.) Kétoldalúan aláírt, helyesen kitöltött adásvételi szerződést 

b.) Kijelentett Typenschein-t (törzskönyvet) 

c.) Kijelentett Zulassungsschein-t (forgalmit) 

d.) Érvényes Pickerlgutachten-t (műszaki vizsgát igazoló lapot) 

 
A szerződéskötéskor győződjünk meg arról, hogy az eladó azonos-e a Typenschein-on 
(törzskönyvben) szereplő tulajdonossal! Előleget biztonsági okokból lehetőleg csak 
kereskedőknek fizessünk, ilyenkor azonban legalább egy aláírt papírt kérjünk az átadást 
bizonyítandó. Vegyük figyelembe, hogy privát vásárlás esetén - azon helyzetek 
kivételével, melyek egyértelműen csalásnak minősülnek és egy hétköznapi műszaki 
ellenőrzés során nem derülhetnének ki - nem tarthatunk igényt kártalanításra, illetve 
garanciára, így érdemes használt járművek esetén egy úgynevezett Kauftest-et 
(vásárlást megelőző műszaki ellenőrzés) végeztetni valamelyik bizalmi szerviznél. Külön 
kiemelném, hogy a Pickerlgutachten érvényességi dátumát feltétlenül ellenőrizzük, 
hiszen egy lejárt érvényességűvel nem tudjuk átíratni az autót.  
 
Ausztriában egy év a műszaki vizsga érvényessége, mely lejártát követően további 4 
hónapig közlekedhetünk BELFÖLDÖN, külföldön azonban ez NEM ÉRVÉNYES!  
 
Új autók esetén ez 3 év, majd utána egyszer még 2 év, végül pedig évenkénti 
esedékesség következik. Külföldről behozott járművek: a német TÜV-öt az 
Ausztriában érvényes egy éves korlát eléréséig elfogadják, utána már nem, a többi 
ország esetén pedig sajnos újbóli vizsga szükséges. A műszaki vizsgák eredményei 
javarészt már elektronikus hatósági rendszerben is rögzítésre kerülnek, mely egy 
újabb veszély forrása lehet: amennyiben az eladó az eladást megelőzően megpróbálja 
járművét a műszaki határidejének lejárta előtt levizsgáztatni, de elbukik, úgy a 
rendszerben törlik a forgalomban való részvételi jogosultságát, hiába van még pár 
hónap a még érvényes igazolása szerint. Így bár az eladáskor tud adni egy még 
korábbról származó, érvényesnek tűnő igazolást, azonban a rendszer látja a sikertelen 
próbálkozást is, és nem engedi átíratni, míg a vizsgát sikeresen meg nem ismétlik.  
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A kellemetlen helyzeteket megelőzendő tehát érdemes gyanú esetén együtt elmenni 
a Zulassungsstellé-re, ahol mindezt időben ellenőrizni tudják, különben könnyen 
meglehet, hogy futhatunk a pénzünk után. Sérült járművek esetén fokozott a veszély! 
A Zulassungsstellé-k adatbázisában egyébként látszanak még a kőrözés alatt álló 
kocsik, motorok, valamint a biztosítási hátralékkal rendelkezők listája is.  
Amennyiben azonban a fentiek mind rendben vannak, kezdődhet az átírás: 
 

2. Zulassungsstelle (üzembe helyezésre jogosult iroda, mely többnyire egy adott 

biztosító keretein belül, ugyanakkor attól függetlenül működik). Itt a következő 

okmányok bemutatása szükséges az átíráshoz: 

a.) Útlevél, vagy személyi igazolvány, esetleg EU-s jogosítvány, stb.  

b.) Meldezettel (lakcímigazoló lap), melyen státuszként HAUPTWOHNSITZ 

szükséges a teljes körű átírás érdekében. 

c.) Adásvételi szerződés: mindkét fél által aláírt, szabályosan kitöltött szerződés 

 
Az üzembe helyezés hatósági díj ellenében történik (2017): 
 

- Autó:     191,10 € 

- Autó (átvett rendszámmal):  170,10 € 

- Motor:    182,10 € 

- Kismotor:    177,60 € 

- Utánfutó:    180,60 € 

E fenti díjak tartalmazzák az új, immáron nevünkre szóló forgalmit, törzskönyvet, a 
műszaki matricát, valamint a rendszámot is. Ez utóbbit átvehetjük az előző 
tulajdonostól is, amennyiben ő nem teszi át másik járműre, ezáltal csökken az átírás 
díja. TIPP: kb. 20 euró felár fejében kérhető műanyag kártyás forgalmi is, mely 
elsősorban motorosoknak praktikus. A díj térítése történhet kártyával és készpénzzel 
is. Mielőtt távoznánk, feltétlenül kérjünk az ügyintézőtől a belföldön érvényes VB 
(biztosítási igazolás) mellé egy ideiglenes zöldkártyát is, amennyiben az elkövetkező 
egy hónapon belül külföldre - ez esetben Magyarország is külföldnek számít - utazunk, 
mert a biztosítási kötvény kiérkezése több hetet vesz igénybe (ez iratpótlás, vagy 
technikai hiba esetén akár több hónap is lehet), így ezen idő alatt ezzel igazoljuk az autó 
biztosítását. Általános tapasztalat azonban, hogy igazoltatás során nagyon ritkán kérik. 
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Amennyiben e fentiek megtörténtek, a biztosítási ügyintézőnél megkötjük az 

autó kötelező biztosítását (ld. „kapcsolat” menüpont), melyet később számláról 

von majd a biztosító. Háromhavi beszedéstől lehet kérni csekkes térítési módot 

is. Az első levonás a törthónap és a következő teljes periódus díját is 

tartalmazza, melyet követően beáll a kívánt gyakoriságra és megállapodott 

összegre. Az infláció és az adó változásai miatt a díj évenként változhat! A 

kötelező és a műszaki díján felül Ausztriában nincsenek további, külön fizetendő 

tételek, vagy adók. 

A biztosítást egyébként nem kötelező azonnal megkötni, de ne sokat halogassuk 

a szerződést, mivel a kötvény kiérkezésére előírt határidő 6 hét, melyet 

túllépve egy ún. „kényszerkötvényt” küld a biztosító egy kedvezmény nélküli, 

egész éves díjat tartalmazó csekk kíséretében. Természetesen innen is van 

visszaút, de haladéktalan intézkedésre van szükség.  Amennyiben ezt is 

elmulasztjuk, úgy a rendőrség fog felszólítást küldeni, majd a rendszámot is 

leveszik, illetve akár kőrözést is kiadhatnak, amennyiben nem sikerül elérniük.  

 

Biztosítás különböző „színű” Zulassungsstelle és biztosító esetén:  

Mint feljebb utaltam rá, a Zulassungsstellé-k biztosítókon belül működnek, 

ugyanakkor függetlenül tőlük. Mindemellett természetesen aktívan 

együttműködnek velük, de ki kell szolgálniuk a „külsős” ügyfeleket is. Ez annyit 

tesz, hogy nyugodtan átírathatjuk az X Zulassungsstellé-n a később Y biztosítónál 

biztosítandó járművünket, viszont itt egy igazolást (Versicherungsbestätigung) 

kell kérnünk a biztosítótól, amelyet az átírás megkezdésekor be kell mutatnunk: 
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A biztosítás érvényessége, felmondása, bónuszok:  

A biztosítás fordulópontja a kötéstől számított egy év múlva esedékes, 

méghozzá kerekítve a következő hónap elsejére. Amennyiben nem mondjuk fel, 

10 évig érvényes. Felmondani az éves fordulópont előtt legkésőbb egy 

hónappal lehet, így pl. ha június elsejére esik, akkor legkésőbb április 30-ig kell 

elküldenünk írásos, valamint aláírt felmondásunkat saját adataink, valamint az 

érintett kötvény számának megadásával. Természetesen eladás, forgalomból 

kivonás, vagy megsemmisülés esetén a biztosítást kérésünkre, a megfelelő 

igazolások ellenében megszűntetik. A díjat ugyan könyvelési okok miatt sokszor 

ezután is levonják, ugyanakkor ezt utána egészen a kijelentés napjáig kötelező 

érvénnyel visszafizetik. Amennyiben erre 2 hónapon belül sem kerül sor, 

jelentkezzünk a biztosítónál. Idegen Zulassungsstellé-n történő kijelentés 

esetén a kapott igazolást küldjük meg az ügyfélszolgálat e-mail címére (vagy 

az ügyintézőnknek), különben a társaság nem szerez róla tudomást. 

Amennyiben a kötés után közvetlenül meggondoljuk magunkat és egy másik 

társaságnál szerződnénk, úgy pár napig kérhetjük, hogy töröljék a fent említett 

VB-t, viszont így azonnal helyére kell tennünk a másik biztosítóét a 

fedezetlenség elkerülése végett. Egyéb esetben a kötvény kézhezvételét követő 

14 napon belül mondhatjuk fel a fenti módon. Ilyenkor általában ugyan az első 

hónap díját levonják, viszont utána nem köt az egy év, csak az új társaságnál az 

új időponttól számítva.  

 

Bónusz: Ausztriában 09-el kezdődik és 00-val éri el maximumát. Előre lépni 

évenként lehet, viszont a 09 és 08 között számolnunk kell egy ún. 

Beobachtungszeitraum-mal, mely tárgyév október elsejétől következő év 

szeptember 30-ig tart, mikor is nincs ugrás, így itt a kötés időpontjától függően 

hosszabb időszak is eltelhet. Leghamarabb január eggyel léphetünk 08-ra. 

Okozott kár esetén 17-ig süllyedhetünk. Ebben az esetben drasztikusan megnő 

a havidíjunk, mivel a biztosító az arányos drágítás mellett a második eseményt 

követően törölheti a kedvezményeket is. Külföldi, egy évnél nem régebbi 

bónusz beszámítása angol, vagy német igazolás fejében lehetséges, továbbá az 

ún. „házi bónuszok” is mozgathatók az erre nyitott biztosítók között.  
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Csererendszám - Wechselkennzeichen: 3 autóig vehető igénybe azonos 

járműkategória esetén, melyre egyébként a rendszám formája is utal. Ebben az 

esetben a legnagyobb teljesítményű után fizetjük a biztosítást. Amennyiben ez 

eladásra, kijelentésre kerül, és új jön a helyére, úgy egy ún. Freigabeansuchen 

(átadási igénylőlap) ellenében átvihetjük másik biztosítóhoz.  

 

Átmeneti rendszám – Überstellungskennzeichen: nem üzembe helyezett, 

illetve elveszett rendszámú járművek 3-21 napig érvényes rendszáma, mely 

mind kül-, mind pedig belföldön érvényes. Díja: 172 euró átírási illeték, valamint 

biztosítás. 

 

 

 

Próbaút- (kék) rendszám – Probefahrtkennzeichen: autókereskedések, 

szervizek flottáihoz tartozó rendszám, mely bizonyos feltételekkel a környező 

országokban is használható. (Magyarországon is.) 

 

 

 

Piros rendszám – rotes Kennzeichen: apró kivitelben segédmotorok és autónak 

nem minősülő járművek esetén találkozunk velük. Normál méretben külföldi 

autók által húzott utánfutókhoz, illetve kerékpárszállítókhoz kérhető.  

 

 

 

Egyedi rendszám – Wunschkennzeichen: a kötelező körzetkód, valamint címer 

mellett mód van egyedi kombinációjú betűk és számok kiválasztására is 3-6 

karakterig, melyek közül az első betű, az utolsó pedig szám kell, hogy legyen. A 

rendszám 15 évig érvényes és közel 260 euróba kerül. (Közlekedésbiztonsági 

alap: 200 euró, eljárási illeték: 14 euró, igénylési díj: 14,30 euró, átvételi díj: 18 

euró + átírás.) Illetékes hatóság: Zulassungs-, vagy Bezirksverwaltungsbehörde. 

 

 

 

Kifutó rendszámok (1990-ig):  Elektromos mopedek rendszáma: 
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Mit kell tennünk költözéskor?  

A lakóhelyhez kötődő rendszámok miatt sajnos - az azonos településen belül 

történő költözés kivételével - újra meg kell ismételni a gépjármű bejelentését, 

mely politikai körzetváltás esetén (pl. G-ből GU-ba) teljes költséget jelent, míg 

pl. egy GU-s településből egy másik GU-s településre váltás esetén a rendszámot 

nem kell cserélnünk, így ugyanez kb. 20 euróval kevesebb. Határidő: az új cím 

bejelentésével egy napon, kivéve, ha azonos illetékességi területen vagyunk, 

mikor ugyanez 1 hét. A mulasztásra kiszabható büntetés mértéke 70 euró.  

 

Káresemény esetén: 

Káresemény bekövetkeztekor egy ún. Schadensmeldung (kárbejelentő) kerül 

kitöltésre, melyet a vétkes ad le a biztosítójánál. Ügyeljünk a hiánytalan 

kitöltésre, különösen a személyes és biztosítói adatokra. A vétlen fél 

másodpéldányt kap, melyet szükség esetén ő is felhasználhat a vétkes 

biztosítójánál, ha elakadna az ügyintézés. Vétlenként a sajátnál nincs semmi 

tennivalónk! Fontos, hogy a helyszínrajzot helyesen rögzítsük, illetve lehetőség 

szerint készítsünk fotókat, továbbá írjuk fel a tanúk adatait is, mivel egyet nem 

értés esetén sokat segíthetnek a felelősség megállapításában. Személyi sérülés 

esetén feltétlenül hívjuk a mentők mellett a rendőrséget is, miközben ne 

feledkezzünk meg a szükséges segítségnyújtásról sem! Tisztán anyagi kár 

esetén nincs szükség a hatóságok értesítésére. A sérült járművet 

megvizsgáltathatjuk a vétkes biztosítójának kárszakértőjével, ahol kérhetjük a 

kár pénzzel történő ellentételezését is. Emellett fennáll a lehetőség egy 

választásunk szerinti szervizben történő javításra, mely során a műhely felveszi 

a kapcsolatot a vétkes biztosítójával és egyben átveszi az ügyintézés terhét, 

beleértve a közvetlen számlázást is. Külföldön ugyanígy járjunk el!  

 

*A zöldkártyát, valamint kárbejelentőt a kötvénnyel együtt, postai úton 

kapjuk kézhez, de a Zulassungsstellé-n is kérhetők. 

 

Mit kell tennünk eladáskor, vagy a jármű külföldre vitelekor? 

Ilyenkor mindössze egy szimpla kijelentés szükséges lehetőleg az aktuális 

biztosító Zulassungsstellé-jén.  
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A fentiekben hivatkozott dokumentumok a www.laszlovari.at „biztosítások” 

menüpontja alatt letölthetők!  

 

 

Cégünknél minden biztosító és bank kínálata elérhető – nem csupán járművek 

kapcsán! Autós kötelezőhöz ajánlat a forgalmi fotójával és az aktuális bónusz 

besorolás és telefonszám megadásával a következő e-mailen kérhető:  

 

kfz@laszlovari.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A tájékoztatás nem teljes körű! További kérdések esetén kollégáink szívesen állnak 
rendelkezésre!  
 

 
Üdvözlettel:  

 

Lászlóvári T. Csongor 

  BIZTOSÍTÁSOK: 

 ÉLET-         

 MUNKAALKALMATLANSÁGI- 

 NYUGDÍJ- 

 ÁPOLÁSI 

 BETEG- 

 UTAZÁSI 

 JOGVÉDELMI 

 BALESET- 

 LAKÁS- ÉS HÁZ- 
 

             21 BIZTOSÍTÓ ÉS 64 BANK AJÁNLATÁBÓL! 

Handelshaus Laszlovari-Thoma e.U | Vorführraum: A-8010. Graz, Bürgergasse 1. | Tel.: +436607701000 | E-Mail: info@laszlovari.at 
www.laszlovari.at | www.laszlovari.hu | www.laszlovari.com  

 

 

  BANK: 

 SZÁMLANYITÁS    

 FOGYASZTÓI HITEL 

 INGATLANHITEL 

 LEASING 

 MEGTAKARÍTÁSOK 

 BEFEKTETÉSEK 

 CÉGES SZOLGÁLTATÁSOK 

 PRIVÁTBANK 

 KÁRTYÁS TERMINÁLOK 

* A dokumentum tájékoztató céllal készült, a tévedés és változás joga fenntartva, a jogi felelősség ezáltal kizárva! 
 

8. 

http://www.laszlovari.at/
mailto:kfz@laszlovari.at

