
 

 

Kedves ügyfelünk/leendő ügyfelünk! 

 

Ha eddig NEM használtad a TachografGurut, akkor MOST itt a megfelelő alkalom! Ha pedig igen, akkor 

íme, hogy milyen ÚJ FEJLESZTÉSEKET tettünk bele! 

 

Amit tudnod kell: 

FOLYAMATOSAN FEJLESZTJÜK A PROGRAMOT MÁR MEGSZÜLETÉSÉTŐL FOGVA 

A FELHASZNÁLÓI VISSZAJELZÉSEK ALAPJÁN. 

 

Az utóbbi időben több fejlesztést is elkészítettünk. Nagyon szeretném, ha FIGYELMESEN olvasnád, hogy 

ezekkel együtt mit tud a rendszer MOST, mivel kihatással lehetnek az adataid visszanyerésében. 

 

Fontos, hogy minden rendszer csak annyit ér, amennyire 

MEGFELELŐ INFORMÁCIÓKAT tudsz kinyerni belőle, 

és SEMMIVEL SEM TÖBBET! 

 

 

E tekintetben NEM az ár a lényeg, ha nem az, hogy MIT KAPSZ A PROGRAMTÓL. 

 

Vegyük ezt át gyorsan! Nézzük meg, milyen információk nyerhetők a rendszerből! 

 

Napi tevékenységek 

 

Ezzel a funkcióval azt tudod leszűrni, hogy egy járművezető bármilyen tetszőleges időintervallumban, mi-

kor és melyik járművet vezette. Vagy, kiválaszthatod azt is, hogy egy adott járművet mikor, melyik jármű-

vezető vezette. Ezek hasznos információkkal szolgálnak. 



 

Ezen a képen a napi tevékenység járművezető szerinti lekérésének egyetlen napja látható, megmutatva a 

részleteket. A kék nyilak a kártya behelyezését és kivételét jelzik. A rendszámot elhalványítottuk. 

 

Ellenőrző lista 

Az ellenőrző listánál szintén tetszőleges intervallumban kérhetjük le egy járművezető tevékenységét. 

 

Ebben a listában az előző időszakot már táblázatos formában láthatjuk, ami megint másképp ad nekünk 

használható információt. Természetesen ez a lista pdf formátumban is lekérhető és excell-be is exportál-

ható. 

 

 



Jegyzőkönyv/hibalista 

A jegyzőkönyv vagy hibalista egy hivatalos formátumban készített lista (jegyzőkönyv forma), ami tartal-

mazza a munkáltató és munkavállaló aláírását is, amelyben kölcsönösen elismerik, hogy a járművezető 

milyen szabálytalanságokat vétett. 

 

A jegyzőkönyv lekérésekor a program AUTOMATIKUSAN listázza az elkövetett szabálysértéseket, bele-

értve azokat is, amiket manuálisan rögzítettünk a kiértékelések során. MINDEN hibát! Ez akár egy egészen 

hosszú lista is lehet, az elkövetett vétségek függvényében. 

 

 

Hiány – nem rögzített pihenőidők ellenőrző listája 

Ez egy NAGYON FONTOS lista! 

A legtöbb bírságot azért szabják ki, mert a járművezető (és aztán a vállalkozás) NEM TUD (vagy valamiért 

nem teszi meg) elszámolni minden egyes percnyi pihenővel. 

 



Ez a lista azért nagyon fontos, mert részletesen, percre pontosan megmutatja, hogy mik azok az idősza-

kok, amiket nem rögzítettél fel pihenőként a rendszerbe – vagy tevékenység igazoló lapként, vagy korong 

hátulján vagy nyomat hátulján, stb. Nagyon részletes. Lehet, hogy azért nem rögzítetted, mert elfelejtet-

ted, de az is lehet, hogy azért, mert NINCSENEK IS MEG egyáltalán ezek az igazolások! Ez pedig nagyon 

fontos! 

Ha felvittél MINDENT a rendszerbe (kártyák, korongok, korong hátulján pihenő, nyomat hátuljáról a pi-

henő, tevékenység igazoló lap), majd lekéred ezt a listát, akkor pontosan látod majd, hogy MILYEN pihenő 

nincs még rögzítve. Más szavakkal: lehet, hogy ezekre az időszakokra nincsenek is meg az igazolások. 

A teendőd ilyenkor, hogy átnézed a nyilvántartásodat, hogy a hiányzó időszakra van-e még BÁRMILYEN 

igazolás, amit nem rögzítettél, és ha NINCS, akkor a lista alapján MOST meg tudod csinálni. Így le lesz 

fedve minden hiányzó pihenő időszak. 

 

Kártyák és digitális állományok 

Ebben a két listában minden járművezető részletes kártyaadatát le tudod kérni (mikor jár le, mettől med-

dig érvényes, stb.), illetve, a feltöltött digitális állományokat (a járművezetői kártya és jármű fedélzeti 

egység ddd fájljai) BÁRMIKOR letöltheted a rendszerből, ha valamiért elvesznének. 

Ezért ez a két lista is fontossá válhat. 

 

 

Kártya nélküli tevékenység 

Azt is fontos lehet tudni, hogy voltak-e kártya nélküli TEVÉKENYSÉGEK (nem csak vezetés, hanem BÁRMI 

más, amit kártya NÉLKÜL csináltak). 

 

Ez a lista úgy működik, hogy kiválasztok egy tetszőleges időintervallumat és lekérem a listát. 



Ekkor a program listázni fogja az összes olyan járművet, ahol kártya NÉLKÜLI tevékenység volt, részle-

tezve, hogy mik voltak azok. Megmutatja az aktuális tevékenység előtti utolsó időszakot és az azt követőt 

is, ahogy az a fenti ábrán látható. 

Természetesen, ha csak egyetlen járműre vagyunk kíváncsiak, akkor beírjuk a rendszámot és csak azt lis-

tázza számunkra. 

Ez egy nagyon hasznos lista, mert a vállalkozás így képes lesz megnézni ezeket a kártya nélküli vezetéseket 

és hozzárendelni azokat valamilyen járművezetőhöz. Különben egy későbbi ellenőrzés során komoly bajba 

kerülhet, ha erről nincs tudomása. 

 

Munkaügyi nyilvántartás 

Az 1988-as évi I. Tv értelmében speciális munkaidő nyilvántartás szükséges a gépjárművezetők részére. 

 

 

A program nem csak 100%-ban megfelel ennek, hanem számos egyéb kiegészítő funkciót is tartalmaz. 

 



A fenti ábrák azt mutatják meg, hogy a vállalkozás a törvénynek megfelelően beállíthatja a kötelezően 

számolandó éjszakai időszakot (a kötelező minimumtól egy nagyobb időszakig), beállíthatja a 15 pernél 

rövidebb ideig tartó állással töltött idő elszámolását, és rögzítheti a rendszerben a belföldi és külföldi 

napidíjakat, a különböző országok minimálbérét és NAV üzemanyag elszámolást is. 

A munkaügyi lista menet közben is szerkeszthető, az előző képen látható + jelre kattintva hozzáadható 

utólag is a belföldi vagy külföldi napidíj elszámolás, illetve a Minimálbér beállítás. Ha ezt előre beállítjuk, 

akkor természetesen mindez automatikusan fog felkerülni a listára. A lista színessel jelzi, hogy mely napo-

kon volt ünnepnap pl., és a végén egy összesítő is látható (pl. az adott hónapra). 

 

Minden listára igaz, így a Munkaügyi nyilvántartóra is, hogy EXCELL-be is exportálható minden adat. 

 

Jelenléti összesítő 

Egy nagyon hasznos funkciót is beépítettünk a rendszerbe, nevezetesen azt, hogy miként lehet egy nagyon 

egyszerű kimutatáson összesítve látni az egyes járművezetőknek a munkaidő keret időszakára vetített 

összesített munkaidejét. 

 

Ez a lista, amit itt látsz, természetesen egy kicsit hiányos, de csak azért, mert nincs feltöltve bizonyos ada-

tokkal. 



A lista önmagáért beszél. Beállítjuk a munkaidőkeretet a járművezetőnél (1-4 hónap), majd lekérjük ezt a 

listát pl. január 1-től április 30-ig. A rendszer a megadott intervallumra hozni fogja VALAMENNYI jármű-

vezető összesített idejét, pihenőjét, szabadságát, betegállományát, azt, hogy hány ünnepnapon dolgo-

zott, mennyit dolgozott vasárnap, stb. 

Több vállalkozás számára ezek a listák nagyon fontosak. Mivel ez a lista is természetesen exportálható 

excell állományba (csv formátumban), így minden további nélkül felhasználható egy bérszámfejtő prog-

ram által. 

 

Adatfelvitel 

Az adatfelvitelnél is végeztünk egy nagyon hasznos fejlesztést, ami a digitális állományok felrögzítését 

gyorsítja fel nagy mértékben. 

Alapból így néz ki most az adatfelviteli mező (ezek segítségével tudunk adatokat rögzíteni): 

 

Mint látható, tudunk törölni felvitt (rontott) korongot, hogy aztán újra felvigyük, rögzíthetünk tevékeny-

ségigazoló lapokat, más munkáltatónál végzett munkát, bármilyen kézi bevitelt eszközölhetünk (elsősor-

ban pihenőket vagy a korong/nyomtatószalag hátulján rögzített kézzel rajzolt időket), stb. 

Ami újdonság, az a „Tömeges állomány” felviteli lehetőség. Ha erre rákattintunk, akkor ez lehetővé teszi, 

hogy kiválasszunk tetszőleges mennyiségű digitális állományt, és mindezeket EGYSZERRE mentsük el a 

rendszerben – jelentős időt spórolva ezzel. 

 



Miután kiválasztottuk a fájlokat, rákattintunk az „Összes feldolgozása” gombra, és a program elmenti a 

teljes kiválasztott állományt. A mentés végén egy oszlopban kiírja számunkra, hogy milyen adatokat (állo-

mány név) mentettünk, milyen típusú állományt, az azonosítót (név vagy rendszám), és mi volt az ered-

mény. (Itt az látható a példában, hogy ezt az állományt már korábban rögzítettük.) 

 

Tapasztalataink alapján ez jelentősen felgyorsítja a digitális állományok felrögzítését a rendszerbe. 

 

Kiküldetési napidíjak és külföldi minimálbérek listája – Szigorú számadású 

A programból a fentieken túl – amennyiben valaki használja ezt a funkciót – lekérhető a kiküldetési napi-

díjak és külföldi minimálbérek listája is, a TELJES ÁLLOMÁNYÉ. A könyvelések számára ez nagyon hasznos 

funkció lehet. 

Ugyanilyen hasznos funkció a Szigorú számadású listák lekérése, ami tulajdonképpen az útnyilvántartáso-

kat, kiküldetési napidíjakat, stb. listázza (szigorú számadású nyomtatványok). Ez megint csak a könyvvitel 

felé lehet fontos elszámolási lista. 

 

 

 

Bízom benne, hogy sikerült kedvet csinálnom a TachografGuru használatához! 

Üdvözlettel: 

 

 

Kuzma Ferenc 


