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Megbízási szerződés regisztrációs adó elektronikus ügyintézéséhez 

 
 
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, Képviselő: Hluskó 
Péter) a továbbiakban megbízott. 
Megbízás tárgya:  
Nemzeti Adó és Vámhivatal Jász-Nagykun Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóságánál 
kezdeményezett 2003. évi CX. Tv.-ben meghatározott regisztrációs adóeljárás 
elektronikus elvégzése. Az EU 2016/679 rendeletben a természetes és jogi 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról védelme (GDPR) érdekében a megbízott egy elektronikus 
felületet biztosít a megbízó részére. A megbízó az általa képviselt természetes vagy jogi 
személy adatait, dokumentumait a megbízott által biztosított zárt rendszerű 
elektronikus felületre tölti fel. 
 
A megbízó tájékoztatja az általa képviselt természetes vagy jogi személyt, hogy a 
megbízottnál kezdeményezett regisztrációs adó eljárás lefolytatásához és a 
dokumentumok megküldéséhez, tárolásához a megbízott által biztosított elektronikus 
felületet használja.    
A megbízó az általa képviselt természetes vagy jogi személy hozzájárulásával 
használhatja a megbízott elektronikus felületét.  
Jelen szerződés megkötésénél azonosítjuk a megbízó személyét és a rendszer 
üzemeltetéséhez kiadjuk a személyes felhasználói nevét és jelszavát. Felhívjuk a 
megbízó figyelmét felhasználói nevének és jelszavaknak védelmére mivel az 
elektronikusan megküldött adatok felhasználásakor a megbízót már külön nem 
azonosítjuk.  
Az elfelejtett felhasználó név és jelszó megváltoztatásához személyesen meg kell jelenni 
a megbízónak 2700 Cegléd Külső-Jászberényi út 3 szám alatt található irodájában. A 
jelszó megváltoztatására a rendszer web felületének elérésekor van lehetőség.  
Az elektronikus rendszer elérésének három lehetősége van.  
1/ Web felületen a https://www.hexacoop-vam.hu/belepes-az-adattaroloba/ az alábbi 
linkre kattintva: http://icegroup.quickconnect.to/  
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2/ Asztali számítógépen van lehetőség a rendszer felcsatolására, közvetlen elérésére 
melyhez egy VPN kapcsolat kiépítése szükséges. Asztali számítógépes elérési igényét 
jelezni kell és a megbízónak a megbízott felé. A megbízott távoli hozzáférés biztosítása 
után elvégzi a kapcsolat kiépítését.  
3/ Android , IOS rendszeren keresztül a DS File applikáció letöltés segítségével.  
ID: icegroup 
Felhasználói név: Teszt.Bela 
Jelszó: ************ 
A rendszerbe történő belépés után a megbízott rögtön a saját felületét láthatja. Új mappa 
létrehozása után lehet az adatokat feltölteni a rendszerbe. Minden egyes mappa egy 
megbízást jelent. Amennyiben a megbízó nem a kialakított mappa struktúrát használja 
az adatok feldolgozási idejét meghosszabbítja. A rendszerbe feltöltött adatok nem 
törölhetők. A megbízó felelőséget vállal a rendszerbe feltöltött adatok valódiságáért, 
hitelességéért.   
Az alábbi adatok feltöltésére van szükség a regisztrációs adó eljárás elvégzéséhez. 

1. A regisztrációs adó eljárásra kötelezett megbízása a megbízott részére az általa 
rendszeresített formanyomtatványon. A megbízás eredeti példányát a megbízott 
részére át kel adni.  

2. VPID szám vagy VPID szám igényléséhez szükséges okmányok (szem.ig., lakcím 
kártya, adókártya, aláírási címpéldány, bankszámlaszám) 

3. Műszaki adatlap  
4. A jármű tulajdonjogát igazoló okmány (számla, adásvételi szerződés, tulajdonosi 

nyilatkozat) 
5. Külföldi forgalmi engedély  
6. Európai Union kívüli származás esetén a vámkezelést igazoló okmányok. 

Az okmányokat PDF formátumba kérjük feltölteni mivel a formátum megváltoztatása 
időigényes. Abban az esetben ha az adatok nem olvashatóak, rossz minőségűek az 
adatok egyértelmű megerősítéséig az eljárást, megbízást felfüggesztjük. Az okmányok 
minőségéből adódó tévedésekért, hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.    
Az regisztrációs adó eljárás elindítása a fent felsorolt adatok megadása után lehetséges. 

A regisztrációs adó díját a számlánk kiállítása után házipénztárunkba történő befizetés 
után tudjuk a NAV felé megküldeni. A regisztrációs adó eljáráshoz kizárólag elektronikus 
rendszerünkhöz csatlakozva vagy személyesen lehet eljárni illetve okmányokat küldeni, 
bemutatni. Az egyéb elektronikus rendszereken (e-mail, viber, messenger,…stb.) történő 
adatok megküldését sajnos nem tudjuk figyelembe venni a regisztrációs adó eljárás 
lefolytatásánál.   
Az regisztrációs adó eljárást lezáró határozatot a járműhöz tartozó mappába töltjük fel.  
Jelen szerződést mindkét fél indoklás nélkül felbonthatja. Felmondási idő 15 nap. Abban 

az esetben ha a megbízott feltételezi, hogy részére nem releváns adatokat adott meg a 
megbízó haladéktalanul felfüggesztheti a rendszerhez való hozzáférést.  
Vitás kérdések eldöntése érdekében a felek a Cegléd Járási Bíróság illetékességét 

határozzák meg.  
Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően írták alá. 
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