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Érvényes: 2013.03.25-től 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

közvetett vámjogi képviseletre 

 

Megbízó  

 neve:  .........................................................................................................................................  
 címe:  .........................................................................................................................................  

 rendelkezésre jogosult személy:  .............................................................................................  
 telefonszám(ok):  ......................................................................................................................  

 fax szám(ok): ............................................................................................................................  

 adószáma: .................................................................................................................................  
 bankszámlaszáma:  ...................................................................................................................  

 VPID száma:  .............................................................................................................................  
 

Megbízott 

 neve: JAS Cargoways Inc. Magyarországi Kft. 
 címe: 2220 – Vecsés, Üllői út 807/B. „C” épület, 2. emelet 

 adószáma: 10950786-2-13 
 bankszámlaszáma: MKB Bank 10300002-20109163-00003285 

 VPID száma: HU0000027915 

 
Jelen megbízási szerződés a Megbízó érdekében közvetett vámjogi képviseletre jogosítja fel a JAS Cargoways Inc. 

Magyarországi Kft.-t. 

 
Megbízott a képviseleti tevékenységet a hatályos jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve a Megbízó 

érdekében és kérelme szerint, a saját nevében köteles ellátni, tekintettel arra, hogy közvetett vámjogi 
képviselőként jár el.  

Megbízó köteles a vámkezelés elvégzéséhez szükséges valamennyi tényről és adatról a Megbízottat teljes körűen és 

a valóságnak megfelelően tájékoztatni, továbbá a vámkezeléshez szükséges valamennyi dokumentumot a 

Megbízottnak hiánytalanul átadni.  
 

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a saját nevében és a Megbízó érdekében teljes körűen eljárjon a Megbízó 

nevére és címére érkező, valamint kiszállításra kerülő áruk EV okmányainak készítésére, szabad forgalomba 

bocsátására, árutovábbítására, vámraktározására, adóraktári be- és kitárolására, kiviteli eljárására irányuló 

valamint az ezekhez kapcsolódó valamennyi, a vámhivatal hivatalos eljárásába tartozó ügyintézéssel, és a Megbízó 
vámhatóságok előtti ügyeiben a vámjogszabályok által megállapított cselekmények és alakiságok elvégzésére. 

 

Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott a saját nevében, a Megbízó érdekében jogosult közreműködni az esetleges 

áruvizsgálatnál a vámhatósággal együttműködve, és  a Megbízott a vámeljárás során keletkezett okmányok és 

határozatok átvételére jogosult.  

 
Megbízottat a Megbízó esetleges téves vagy késedelmes adatszolgáltatásából bekövetkezett károkért felelősség 

nem terheli.  

Megbízó vállalja, hogy a valóságtól eltérő adat felhasználásával és a Megbízott hibájából történt vámkezelést 

követő 10  napon belül a Megbízottat írásban értesíti azzal a céllal, hogy a Megbízott a szükséges módosításokat, 

helyesbítéseket saját költségére elvégezze. 

 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a küldemény feladója vagy a Megbízó hibájából adódó téves adatközlés miatt 

bekövetkező módosításokat a Megbízó köteles elvégezni. Az ilyen jellegű hibákból származó, esetlegesen a 

Megbízottnak kiszabott vámbírság összegét a Megbízottnak a Megbízó részére megküldött felszólításától számított 
30 napon belül megfizeti.  
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Megbízó tudomásul veszi, hogy a vámkezelést követő 10 nap elteltével a Megbízottat a vámkezelés során 

felhasznált téves adatok miatt semmilyen kötelezettség nem terheli, továbbá, hogy a téves adatok felhasználásából 

adódó károkért felelősség nem terheli. 

 
Megbízó köteles a részére beérkezett küldemény vámkezelése során felmerült és a Megbízott által előlegezett 

valamennyi költséget – ideértve a vámhatóság által kiszabott és a Megbízott által kifizetett köztartozásokat is – a 

Megbízott részére megfizetni.  
 

Megbízott e megbízás alapján vámfizetésre válik kötelezetté.  
 

A nyújtott vámügynöki szolgáltatás díja külön megállapodás tárgyát képezi.  
 

A Megbízott által a Megbízó részére kiállított számlán a teljesítési dátum a vámhatározat kiállítási dátumával lesz 

azonos. 
 

Megbízó tudomásul veszi, hogy a termékdíj-bevallási kötelezettség a Megbízó feladata.  
 

A Megbízó köteles minden, a vámeljárás szempontjából releváns tényben utólag bekövetkezett változásról a 

Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni. 
Megbízó kijelenti, hogy a vámkezeléshez szükséges adataiban történt változást azonnal írásban közli a Megbízottal. 

  
Megbízó tudomásul veszi, hogy a szállítóeszköz felszabadítása nem jelent szabad rendelkezést a vámáru felett. 

 
Felek a jelen szerződést írásbeli nyilatkozatukkal jogosultak azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a Megbízó 

köteles a Megbízott által előlegezett költségeket a Megbízott részére a megbízás megszűnését követően 

haladéktalanul megfizetni. 

 
 

 
A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. 

október 12-i 2913/92/EGK számú Tanács Rendelet, a végrehajtására kiadott, a közösségi vámjog végrehajtásáról 

szóló 2003. évi CXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

Jelen megbízási szerződés mellékleteként a Megbízó köteles a következő dokumentumokat a Megbízott 

rendelkezésére bocsátani:  

o Megbízó 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatának másolati példánya 

o Megbízó érvényes aláírási címpéldányának másolati példánya vagy a Megbízó nevében 
meghatalmazás útján eljáró képviselő (mint aláíró) nevére szóló ügyvéd által ellenjegyzett 

meghatalmazás másolati példánya 

 
 

 
 

 

 .......................................................                     ..........................................................   
                   Megbízott                           Megbízó  

      (cégszerű aláírás, bélyegző)            (cégszerű aláírás, bélyegző) 

 
  

 
Dátum:  .....................................................   

 


