
 
 

 

 
 
 

Magyar, illetve egyéb külföldi autók Ausztriában történő honosítása 
 
 
 

1. Az autó eredeti papírjai (forgalmi, törzskönyv) birtokában fel kell keresni egy 

szakszervizt, ahol két teendőnk van: 

 
- Typenschein (osztrák törzskönyv) megrendelése: 180-230 euró és általában 1-2 hét, mire 

az adott márka központi képviselete Bécsből megküldi a dokumentumot.  

 

- Pickerlgutachten (műszaki vizsga): átlagosan 50-60 euró és időpont egyeztetését követően 

akár azonnal elvégeztethető (ez a lépés márkafüggetlen szervizben is megtehető). Mivel 

itt még külföldi, illetve ideiglenes rendszám van a járművön, ennek elvégzését az alvázszám 

alapján kell kérni. (Nem minden szerviz rendelkezik ilyen irányú tapasztalattal.) KIVÉTEL: a 

még érvényes német TÜV-vel rendelkező autók esetén nem szükséges elvégezni, minden 

egyéb ország kapcsán viszont igen (beleértve Magyarországot is)! 
 

 

- Optimális esetben a szerviz kérésünkre kiállít egy ún. eurotax-igazolást, mely az ún. Nova 

megállapításához szükséges. Amennyiben mégsem kapnánk, úgy azt a Finanzamt maga 

állapítja meg egy általunk kiállított űrlap birtokában. (Ld. 2-es pont.) 

 

- Ausztriában nem forgalomba helyezett autótípusok: a szakszerviz iránymutatása szerinti 

hivatalos Prüfstelle igazolása szükséges, mely kb. 80 eurós nagyságrendben igényelhető. 

Ezt követően ugyanazon lépések következnek, mint a többi jármű esetén az alábbiakban 

olvasható. 

 

2. Nova megállapítása, térítése: a szakszerviztől kapott új papírjaink birtokában 

(Datenauszug = Typenschein, [Pickerl]Gutachten, esetleg még: eurotax-

igazolás) fel kell keresni a Finanzamtot, ahol kérjük a Nova 

(Normverbrauchsabgabe) megállapítását, melyet a hivatal az autó károsanyag 

kibocsátása (Co2), valamint aktuális nettó eurotax értéke alapján fog kiszámolni. 

Újabban egy plusz űrlap kitöltését is kérik, melyben személyes adataink mellett 

nyilatkozunk a behozatal módja felől is: nova = használtautó-behozatal, avagy 

új: osztrák adókötelezett importautó = két különböző eljárás.  
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3. FONTOS: a díj kifizetése lehetőleg készpénzben és helyben történjen, mert az 

átutalások feldolgozása sokszor 2-3 napot is igénybe vehet, mely idő alatt az 

autó zárolva lesz a rendszerben, vagyis ennek feloldásáig nem forgalomba 

helyezhető! Körülbelüli számításhoz az alábbi oldalt javaslom: 

http://www.oeamtc.at/portal/normverbrauchsabgabe-nova+2500+1098231 

 

4. Belföldi (osztrák) üzembe helyezés: ez egy választásunk szerinti 

Zulassungsstellén, a fent kiállított dokumentumok és személyi igazolványunk, 

illetve útlevelünk alapján, HAUPTWOHNSITZ-re történik, kb. 190 euró hatósági 

átírási díj fejében, mely tartalmazza az új forgalmit, betétlapot a törzskönyvhöz, 

a műszaki matricát, valamint a rendszámot is. 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 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.  

 
Amennyiben e fentiek megtörténtek, a biztosítási ügyintézőnknél megkötheti az autó 

kötelező biztosítását (ld. „kapcsolat” menüpont), melyet később számláról von majd a 

biztosító. Háromhavi beszedéstől lehet kérni csekkes térítési módot is. CÉGÜNKNÉL 

MINDEN BANK ÉS BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA ELÉRHETŐ – nem csupán járművek kapcsán!  

Autós kötelezőhöz ajánlatkérés a forgalmi fotójával (1), telefonszámmal (2) és az 

aktuális bónuszbesorolás (3)* megadásával a következő e-mailen, NÉMETÜL kérhető:  

kfz@laszlovari.at 

 

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű! További kérdések esetén kollégáink szívesen állnak 
rendelkezésre! *Külföldi bónusz is beszámíttatható! 
 
Üdvözlettel:  

 

Lászlóvári T. Csongor 
+436607701000 
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* A dokumentum tájékoztató céllal készült, a tévedés és változás joga fenntartva, a jogi felelősség ezáltal kizárva! 
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http://www.oeamtc.at/portal/normverbrauchsabgabe-nova+2500+1098231


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        BIZTOSÍTÁSOK: 

 ÉLET-         

 MUNKAALKALMATLANSÁGI- 

 NYUGDÍJ- 

 ÁPOLÁSI 

 BETEG- 

 UTAZÁSI 

 JOGVÉDELMI 

 BALESET- 

 LAKÁS- ÉS HÁZ- 

 

                                     21 BIZTOSÍTÓ ÉS 64 BANK AJÁNLATÁBÓL! 

 

        BANK: 

 SZÁMLANYITÁS    

 FOGYASZTÓI HITEL 

 INGATLANHITEL 

 LEASING 

 MEGTAKARÍTÁSOK 

 BEFEKTETÉSEK 

 CÉGES SZOLGÁLTATÁSOK 

 PRIVÁTBANK 

 KÁRTYÁS TERMINÁLOK 
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