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Tisztelt Partnerünk! 

 

Bár az illesztési jegyzőkönyvek, időszakos vizsgálati lapok, illesztési címkék jelenleg 

kézzel is kitölthetőek, azonban sokkal gyorsabban, kulturáltabban, kevesebb hibával is 

kitölthetőek számítógéppel, nyomtatóval. Ehhez elérhető egy magyar kitöltő program, amely 

a Tachotax Kft. fejlesztetése. A szoftver teszteléséhez TachoTax Kft. felajánl 20 db ingyenes 

kreditet (felhasználható: a program telepítésétől számított 60 napon belül.) 

A Tachotax Kft. a programot saját, 20 éves tapasztalata alapján fejlesztette ki, azért 

hogy az összes szükséges adminisztrációt egy program használatával végezhessék. 

A programmal szinte minden feladatot elvégezhet, amire ma Magyarországon egy 

illesztő műhelynek szüksége lehet: 

- illesztési jegyzőkönyv kitöltése 

- felülvizsgálati jegyzőkönyv kitöltése 

- vizsgálati jelentés elkészítése 

- illesztési címke kinyomtatása 

- A 2009/60 EK ajánlásnak, illetve a 124/2005 GKM rendeletnek megfelelő 

dokumentáció kinyomtatása (események, hibák) 

- minden jegyzőkönyv, és címke akár saját céglogóval, és QR kóddal is 

nyomtatható (okostelefonnal történő leolvasás után közvetlenül hívható a benne 

lévő telefonszám) 

- jegyzőkönyvek adatinak mentése, így minden adatot csak egyszer kell bevinni, 

azok a következő illesztésnél azonnal elérhetőek, így elég csak a változásokat 

beírni. 

- jegyzőkönyv másolatok egyszerűen kinyomtathatók 
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- műhelykártya adatainak archiválása, digitális tachográf illesztése estén az adatok 

közvetlen a kártyáról illeszthetők a jegyzőkönyvre 

- Optimo (MK III) használata esetén az illesztési adatok wi-fi kapcsolaton keresztül 

közvetlenül a jegyzőkönyvbe illeszthetőek analóg és digitális tachográfok esetén 

is. (a munka gyorsabb és kisebb a tévedés lehetősége) 

- műhelynapló készítése (illesztési napló) 

A program bármely már meglévő nyomtatóval használható legyen az tintasugaras, lézer vagy 

akár tűs. Mátrix nyomtatóknál a többpéldányos nyomtatás is támogatott, így az illesztési 

jegyzőkönyv három példánya egyszerre nyomtatható. A címkék nyomtathatóak a 

hagyományos öntapadós papírra, és a címkenyomtatók is támogatottak. Igény estén fém 

alapú biztonsági címkét és az ehhez szükséges nyomtatót is biztosítjuk! 

Ami a legfontosabb, a program használata csekély, a használattal arányos költséget 

jelent a műhely számára! A szoftver ingyenesen letölthető a Tachotax Kft. weboldaláról, 

www.tachotax.eu/downloads). Nincs éves díj, a használat díját a Szelpo Kft-től vásárolt 

illesztési csomag ára tartalmazza. Így aki kevesebb illesztést végez, annak a költségei is 

alacsonyabbak lesznek. Ha szeretnétek kötelezettségek nélkül, ingyenesen kipróbálni a 

programot, hívjátok a 06 62 495 607, vagy a 0670 381 6964 telefonszámot. A program 

beállításához online segítséget is tudunk nyújtani, távoli asztaleléréssel. 

 

Székesfehérvár, 2016. október 13. 

 Üdvözlettel: Pomozi Ádám 
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