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Eseti Megbízás Regisztrációs Adó Eljárás Elvégzéséhez 

 
 
Megbízó:  
 
Címe: 
 
Adószáma: Képviselő neve: 
 
Megbízó Banki adatai: IBAN szám: Bank  

 
VPID/EORI száma a továbbiakban megbízó. 
 
Hexa-Coop Szövetkezet 5000 Szolnok Kőrösi út 43./2700 Cegléd Külső-Jászberényi út 3, 
(Asz:10930692-2-16, VPID/EORI,HU0000010180, Cg:16-02-002084, Bankszámla: 
10103812-57273348-00000005 Képviselő: Hluskó Péter) a továbbiakban megbízott. 
Megbízás tárgya:  
2003. évi CX. Tv.-ben meghatározott regisztrációs adóeljárás elektronikus elvégzése. 
 
Jármű Típusa:  
 
Jármű alvázszáma:  
 
A megbízó az alábbiakkal bízza meg a megbízottat a mellékelt eseti megbízási szerződés 
alapján: regisztrációs adóval kapcsolatos eljárás, utólagos eljárások, EORI/VPID szám 
regisztrálása. A megbízó felhatalmazza a megbízottat, hogy az eljárás során felmerülő 
adótitkokat megismerje, amelyet köteles megőrizni a 2017. évi CL. Adózás rendjéről 
szóló törvény alapján. A megbízó felhatalmazza a megbízottat, hogy a megbízás tárgyát 
képező regisztrációs adó eljárásnál felmerülő esetleges hibák kijavításánál eljárjon és 
képviselje a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A megbízott a hibákból adódó folyószámla 
egyeztetéseket elvégezze és korrigálja azt a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál.  
A megbízó a megbízott rendelkezésére bocsájtja a megbízás tárgyát képező feladathoz a 
szükséges okmányokat, dokumentumokat. A megbízó felelősséget vállal az általa átadott 
okmányok valóságtartalmáért, és kijelenti, hogy átadott dokumentumok hitelesek.  
Tudomásul veszi továbbá, hogy téves vagy valótlan közlésből eredő károkért teljes 
mértékben a Megbízót terheli a felelősség. A megbízott a kapott okmányokból dolgozik, 
melyeket lemásolás után azonnal visszaad a megbízó részére. Egyúttal a megbízó 
hozzájárul a személyes okmányainak lemásolásához, a személyes adatainak kezeléséhez  
és a másolatok  Megbízott által történő megőrzéséhez. 
A megbízott folyamatosan tájékoztatja a megbízót a munkafolyamatok elvégzéséről. 
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A megbízó tudomásul veszi, hogy a NAV-nál kezdeményezett regisztrációs adó 
eljárásánál: 
az elektronikus úton megküldött és digitálisan aláírt határozat/értesítésen megállapított 
közterheket határidőre megfizeti. A fizetési kötelezettség esetleges késedelmes 
teljesítése miatt a Megbízottat nem terheli felelősség. 
A megbízó hozzájárul, hogy:  
a NAV előtt a Megbízó a Megbízottat képviselje. 
a Megbízott az elkészült határozatot a Megbízó helyett és nevében átvegye. 
Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa megadott 
információk, adatok, valamint a csatolt okmányok a valóságnak megfelelnek. A 
megbízást mindkét fél indoklás nélkül felbonthatja. Vitás kérdések eldöntésében 
mindkét fél a Cegléd Járásbíróságot jelöli meg.  
A Megbízott kötelezettséget vállal a Megbízó által üzleti titoknak minősített adatok, 
információk megőrzésére. Üzleti titoknak minősül többek között a Megbízó tulajdonát 
képező, illetve a Megbízó tevékenysége során birtokába került minden jogi oltalom alá 
eső szellemi alkotás, valamint a Megbízó üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, 
gazdálkodására vonatkozó információ, illetve minden olyan információ, amit a Megbízó 
üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet. Az üzleti titkot képező 
információkat a Megbízott nem jogosult harmadik személynek tudomására hozni, 
publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a Megbízó érdekei ellen felhasználni, 
kizárólag hatósági kérésnek tesz eleget. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott 
tevékenységével összefüggésben a tudomására jutott információkat, tényeket és 
adatokat üzleti titokként kezeli. 
 
Az alábbi rész kitöltése abban az esetben kötelező ha a megbízó nem személyesen jár el 
a regisztrációs adó eljárásnál . 
 
Mint megbízó kijelentem, hogy a regisztrációs adóval  kapcsolatos  ügyintézésre az 
alábbi személyt meghatalmaztam. Az eredeti 
okmányokat  
 
nevű szem.ig számú 
 
mint megbízó meghatalmazott  képviselője átadtam.  
A Megbízó hozzájárul, hogy a fent említett általa meghatalmazott személy a regisztrációs 
adó díjat valamint az ügyintézés költségét a megbízott részére megfizesse valamint az 
elkészült okmányokat átvegye.  
 
Cegléd,  
  
 
 
 
 

 

 

 


