Megbízási szerződés
Tachográf adatok bérkiértékelésére
Amely létrejött egyrészről
……………………………….., (Székhely: ……………………………………………………
Adószáma:………………., kapcsolattartó: ………………, tel……………………., e-mail:
……………………………. képviseli …………………………….…………….. ügyvezető,
mint Megbízó,
másrészről
Raul Tech Kft. (Cg.sz. 01-09-941452, adószáma: 22740711-2-42, székhelye: 1161
Budapest, Szepesi u. 1. Bankszámlaszám: OTP Bank: 11704007-20265861-00000000;
ügyvezető: Nozdroviczky Sándor) a továbbiakban, mint Megbízott között az alábbi
feltételekkel:
1. Szerződés tárgya:
……………………… (megbízó) megbízza Raul Tech Kft-t, a Megbízó tulajdonában lévő:
………….. forgalmi rendszámú (digitális)
………….. forgalmi rendszámú (analóg)
jármű menetíró készüléke (tachográf) által rögzített tachográf adatok (analóg és digitális
állmonyok) bérkiértékelésével, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek
elvégzésével.
E tevékenységek körébe tartozó feladatok:
-

korongok szkennelése, gépi rögzítése, feldolgozása
fedélzeti egység adatok kiértékelése
tevékenység igazoló lapok gépi rögzítése
sofőrkártya kiértékelése, gépi rögzítése
jegyzőkönyvek elkészítése a jogszabályban leírtak szerint (AETR 561-es rendelet)
munkaügyi listák elkészítése, jegyzőkönyv elkészítése
Archiválás, mentés, adattovábbítás megbízó részére

2. Megbízó kötelezettségei:
- Megbízó köteles eljuttatni Megbízott részére postai úton vagy személyesen a
tachográfkorongokat. Korongok postázási címe: 1148 Budapest, Istvántelky u. 58. Kuzma
Ferenc részére.
- Megbízó köteles Megbízott részére elektronikusan elküldeni a fed. egységből származó
állományt (ddd kiterjesztésű file formájában) valamint a letöltött sofőrkártya adatokat (ddd
kiterjesztésű file formájában).
- Megbízott köteles betartani a fizetési határidőket
- Köteles garantálni, hogy időben végzi el a letöltéseket: 28 naponta sofőrkártya és 90
naponta fedélzeti egység adatok letöltése; valamint

- Köteles a letöltött állományokat elküldeni Megbízott részére. Megbízott által használt emailcím: info@aetr.hu, tachografguru@gmail.com.
3. Megbízott kötelezettségei:
- Megbízott köteles jelen megbízást legjobb tudása szerint, megbízó által megadott
határidők valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően magas szakmai színvonalon, a legnagyobb gondossággal ellátni. Az
1. pontban megjelölt feladatokat megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell
teljesítenie.
- Megbízott megküldi elektronikusan a kiértékelt listákat (pdf formátumban) Megbízó emailcímére minden hónap 25. napjáig.
- Megbízott köteles megbízót tevékenységéről és a megbízás tárgya (fenti 1-es pont) részben
leírt feladatok ellátásáról tájékoztatni, ha Megbízott ezt kéri írásban, vagy szóban.
- Megbízott nem felelős a hibás, sérült korongokért, a manipulált tachográf által
szolgáltatott adatokért, azok hitelességéért. Megbízott tájékoztatja Megbízottat az ilyen
eseményről. Megbízott nem vonható törvényes felelősségre a hibás, sérült, manipulált
tachográfból származó adatok miatt.
- Megbízott nem vonható felelősségre azért, ha Megbízó határidő lejárta utáni elvégzett
letöltést küld részére.
- Megbízott az eljáró hatóságon kívül nem adhat ki Megbízottól kapott adatokat,
információkat senkinek, (korongokat, valamint e-maileket, levelezéseket és más szóbeli vagy
írásbeli kommunikációk tartalmát és ezzel együtt teljes körű titoktartás vonatkozik az 1.
pontban leírt tevékenységre, amelyet köteles maradéktalanul betartani.)
4.1. Megbízás díja, fizetési feltételek:
Megbízott és megbízó által megállapodott megbízási díj összege:
- X db sofőrkártya feldolgozása:
X db x 2900 Ft + áfa = Összesen: ……….. Ft + ÁFA / hó
- Y db korongos jármű feldolgozása:
Y db x 3750 Ft + áfa = Összesen: ………. Ft + ÁFA / hó
-

Adminisztrációs havi díj: 2500 ft + ÁFA/hó (tartalmazza a digitális tachográf adatok
feltöltését, feldolgozását, a postaköltséget, az archiválás és az adatfeldolgozáshoz
szükséges felhasználói fiók szerver díját is)

-

(Amennyiben van: Tevékenységigazoló lapok rögzítése: 120 Ft+ÁFA / db)

Mindösszesen: ……………………… Ft + ÁFA / HÓ
Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a köztük lévő elszámolás havonta történik.
Megbízott minden hónap 25. napjáig havi elszámolást készít az elvégzett tevékenységről és
számlát állít Megbízott részére a fent megállapított összegnek megfelelően a kiértékelt adatok
darabszáma alapján. Megbízó köteles - teljesítést követően, és annak igazolása alapján - 8 banki
napon belül megbízási díjat átutalni megbízott bankszámlájára számla ellenében. Megbízott
évente jogosult Megbízóval újratárgyalni a megbízási díjat. Az erre vonatkozó változtatásokat

e szerződés mellékleteként rögzíteni kell és a szerződésmódosítás aláírásától kezdve Megbízott
jogosult az új elszámolást alapul véve számlázni a megbízási díjat.
4.2. Felárak
Felek megállapodnak, hogy az olvashatatlan, értelmezhetetlen korongok feldolgozásáért,
rögzítéséért felárat számol fel. Az olvashatatlan és feldolgozhatatlan korong adatok tisztázása
és jogszabályok szerinti rögzítéséért Megbízott által felszámított felár:
5000 Ft + ÁFA/óra
5. Bővítés, sofőrszám-változás
Felek megállapodnak, hogy fenti megbízás igény szerint módosítható, bővíthető a sofőrök
számának változásával. Felek ebben az esetben szerződés módosítást írnak, melyben jelen
szerződés 4-es pontja (Megbízási díj) a sofőrök száma szerint változik. Megbízó köteles minden
járművezetővel kapcsolatos változásról (új belépő vagy távozás) 15 napon belül tájékoztatni
Megbízottat.
6. Határidők
Megbízott az 1-es pontban vállalt tevékenységet az adatok letöltésétől számított 10 napon
belül köteles elvégezni és eljuttatni Megbízó részére (e-mailben). Amennyiben megbízott 10
napos határidőn túli késedelembe esik, Megbízó írásos figyelmeztetést küld Megbízott részére
és jogosult visszatartani a késedelmes munkára vonatkozó megbízási díjat.
6. Szerződés hatálya, felmondása
Jelen megbízási szerződést felek határozatlan időtartamra kötik.
A szerződés megkötésének napja: 2018.04.16.
Felek megállapodnak, hogy Megbízott visszamenőlegesen is feldolgozza Megbízó
tachográfadatait 2017 szeptember 1 napjától kezdődően.
Jelen szerződést bármely fél 30 napos határidővel, a másik félhez küldött írásos
felmondással, rendes felmondással felmondhatja. Ebben az esetben felek kötelesek kölcsönösen
elszámolni egymással. A megbízási szerződést felmondásakor megbízó köteles megbízónak az
addig végzett tevékenység ellenértékét megfizetni.
A szerződés azonnali hatállyal felmondható bármely fél súlyos szerződésszegése miatt.
Ezek lehetnek: nemteljesítés, nem fizetés.
7. Irányadó hatóság
Felek jogvitájuk esetére kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Szerződő
felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
A fenti szerződést mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtuk alá.
Budapest, 2018. április 25.
…………………………….
Megbízó
üv.

……………………………….
Megbízott
Raul Tech Kft üv.

