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 Megbízási Szerződés 

mely létrejött egyrészről: 

Cégnév: _________________________________________________ 

Székhely: _________________________________________________ 

Adószám: _________________________________________________ 

VPID szám:  _________________________________________________ 

Bankszámlaszám: _________________________________________________ 

Képviseli: _________________________________________________ 

mint Megbízó – a továbbiakban: Megbízó 

másrészről: 

Cégnév: 

Székhely: 

Adószám: 

Képviseli: 

Szentex Kereskedelmi és Vámügynökség Kft 

H-1103 Budapest Noszlopy utca 2.
10677560-2-42 

Szentkláray Balázs ügyvezető 

mint Megbízott – a továbbiakban: Megbízott között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek 

mellett. 

1. A szerződés tárgya:

Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával megbízza Megbízottat Koperbe érkező, helyben a 

szabad forgalom számára vámkezelendő szállítmányaival kapcsolatos vámközvetítői feladatok 

ellátásával. Megbízó tudomásul veszi, hogy a konkrét vámkezelési feladatokat Megbízott koperi  

vámügynöke, a Geosped d.o.o. végzi. 

2. A Megbízott kötelezettségei:

 Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot  Megbízó utasításai szerint és érdekének

megfelelően teljesíti

 Megbízó adatváltozásról, adat kiegészítésről történő értesítését követően soron kívül megteszi

a szükséges intézkedéseket vámügynöke, illetve a hatóság felé

 Vámkezelés illetve annak előkészítése során felmerülő kérdéseket Megbízóval tisztázza

 Vámkezelés során elkészülő vámhatározatot Megbízó részére elektronikus formában  eljuttatja

3. A Megbízó kötelezettségei:

 Megbízott részére az érkező szállítmányokkal kapcsolatos teljes körű dokumentációt

elektronikus formában Megbízotthoz eljuttatja

 A vámkezelésekhez eredeti példányban szükséges dokumentumokat ( pl. Certificte of Origin )

Megbízotthoz / Geosped d.o.o. részére eljuttatja

 A vámkezelésekkel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében Megbízott rendelkezésére áll

 A megbízás során átadott adatok és dokumentumok valódiságáért felelőssége kizárólagos, a

bekövetkező változásokról köteles Megbízottat soron kívül tájékoztatni
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 Megbízott alvállalkozója,  a vonatkozó pénzügyi képviseleti megbízást és vámkezelési

megbízást ekészíti és azok eredeti példányait Geosped d.o.o. részére megküldi

 A szállítmányokhoz kapcsolódó fuvardíj nyilatkozatokat elkészíti és Megbízottnak eljuttatja

 A vámkezelt áru Magyarországra való megérkezését és átvételét igazoló szállítási okmányok

másolati példányát Megbízott ügyintézőjéhez email mellékletként eljuttatja.

 Vámokat, vámkezelési és vámképviseleti díjakat számla ellenében megfizeti

 Az ÁFA törvény előírásaival összhangban a külföldön végzett vámkezelés kapcsán felmerülő

ÁFA bevallási kötelezettségét Magyarországon teljesíti

4. Díjazás

Megbízott az 1. pontban foglalt tevékenységéért az alábbi díjazásra jogosult: 

Vámkezelés 5 tételsorig: EUR ____, + ÁFA 

Tételsor díj 6. sortól: EUR ____, + ÁFA 

Vámszemle közreműködés: EUR 20,- + ÁFA 

Konténer emelés: EUR 95,- + ÁFA 

Pénzügyi képviselet: EUR 50,- + ÁFA / hó 1 vámkezelés esetén 

Pénzügyi képviselet: EUR 100,- + ÁFA / hó több vámkezelés esetén 

Megbízó köteles továbbá az 1. pontban megjelölt feladat ellátásával kapcsolatban igazoltan felmerült 

és Megbízóval előre egyeztetett költségeket a Megbízott részére számla ellenében megfizetni. 

5. Fizetés

Megbízott a tárgyhóban elvégzett vámügynöki szolgáltatásokról a 2007.évi. CXXVII. törvény 

( ÁFA Tv. )  58. §. /1-2/ bekezdésével összhangban számlát állít ki, melyet Megbízó ………. 

napon belül átutalással egyenlít ki.  

6. A szerződés megszűnése

A felek a jelen megbízási szerződést határozatlan időtartamra kötik.  

A felek rögzítik, hogy bármely fél jogosult a jelen megbízási szerzõdést 30 napos felmondási idő 

mellett, a másik félhez írásban, tértivevényes postai küldeményként megküldött rendes felmondással 

megszüntetni. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés bármely okból történő felmondása a 

feleknél egyidejű elszámolási kötelezettséget keletkeztet. 
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7. Egyéb rendelkezések:

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően,  mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 20_____ _____. hó _____ nap 

______________________________. ______________________________ 

Megbízó     Megbízott 
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