
MEGBÍZÁSI SZERZ DÉS 
Regisztrációs adóigazgatási eljárásban, VPID szám kiadásában történ  ügyintézésre 

 
MELY LÉTREJÖTT EGYRESZR L:   
 Név: 
 Lakcím: 
 VPID szám: 
 Mint megbízó / továbbiakban megbízó / 
 
MÁSRÉSZR L:                                   Vámco Vámügynökség Kft. 
                                                               9700 Szombathely, Selyemrét u. 5. 
Mint megbízott / továbbiakban megbízott / 
 
között a mai napon az alábbiak szerint: 
1./Megbízó megbízza, megbízott pedig elvállalja a megbízó révén forgalomba helyezend  gépjárm  regisztrációs adóigazgatási 
eljárásban való teljes kör  személyes, és elektronikus ügyintézésre, regisztrációs adó adatlap kitöltésére, meghatalmazotti 
képviseletre, határozat átvételére, és adó megfizetésében való közrem ködésre, illetve szükség esetén ( amennyiben a megbízó 
nem rendelkezik vele ) VPID/ EORI szám kiadásban való közrem ködésre. 
2./Megbízott az általa nyújtott szolgáltatásokért ügyintézési díj: 5000,- Ft (bruttó, Áfát tartalmazza) / gépjárm  szolgáltatási díjat 
számít fel, mely díjakat a megbízó a szerz dés aláírásával elfogad. A regisztrációs díj OTP vámterminálon történ  utalási 
költségét az OTP Bank számítja fel. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízási díjat a megbízott által az ügyintézés 
elvégzését követ en kiállított számla alapján azonnal megfizeti. 
3./Megbízott a megbízó célszer tlen utasításait nem tartozik végrehajtani. 
4./Szerz  felek megállapodnak abban, hogy ezen szerz dést bármelyik fél írásban 3 napos határid vel felmondhatja. 
5./Szerz  felek kötelezik magukat arra, hogy az esetleges vitás ügyeiket el ször békés úton egymás között próbálják rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, alávetik magukat a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a perértékt l függ en a 
Szombathelyi Törvényszék illetékességének. 
Megbízó hozzájárul, hogy a megbízott Vámco Vámügynökség Kft, mint adatkezel  a fenti személyes adataimat kezelje, és 
székhelyén tárolja az alábbi feltételekkel: 
- adatkezelés célja, hogy a megbízott a megbízás tárgyát teljesíteni tudja a szerz désben foglaltak szerint, 
- az adatkezelés id tartama addig tart, míg a megbízás tárgyához kapcsolódóan bármely hatóság ellen rzési jogosultságát 
gyakorolni tudja, és csak a hatóság részére bocsátjuk rendelkezésre 
- a megbízó a személyes adatai kezelésér l tájékoztatást kérhet az info@vamco.hu e-mail címen, továbbá kérheti személyes adatai 
helyesbítését, törlését- figyelemmel a hatósági ellen rzési kötelezettség teljesítésére-, illetve jogainak megsértése esetén 
bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál, 
- a megbízó hozzájárul, hogy az adatkezel  a megbízó részére postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön, illetve 
telefonon felhívhassa, 
- a megbízó hozzájáruló nyilatkozata nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történ  átadására, ez a törvényben 
foglalt kivételekkel kizárólag az el zetes hozzájárulásával történhet, 
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A megbízó kijelenti, hogy ezen hozzájárulását önkéntesen, minden küls  befolyás nélkül tette meg. 
 
Szerz  felek ezen szerz dést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyez t aláírják azzal, hogy a 
szerz désben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben rögzítettek az irányadóak. 
 
 
Szombathely, ……………………….        
 
              
                                  Megbízó                                                             Megbízott 
                                                                                              Vámco Vámügynökség Kft. 
el ttünk, mint ügyleti tanuk el tt: 
 
aláírás………………………………..                       …………………………………….. 
név:………………………………..                           …………………………………….. 
lakcím……………………………..                           …………………………………….. 
szig. szám     :……………………..                           …………………………………….. 
 


