VERZÁL-KONZULT-PRESSZ Kft.
1067 Budapest, Teréz krt. 8. III./25.
Tel.: 343-1566, 343-1567, 343-1569 • fax: 321-6424

verzalnet@verzalnet.hu
www.verzalnet.hu
nyilvántartási száma: E000761/2014.

SZERZŐDÉS
A VERZÁL GAZDASÁGI ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KLUBHOZ
mely létrejött a Megrendelő
magánszemély esetében:

gazdálkodó szervezet esetében:

Név: ……………………………………

Cégnév:………………………………………………

Lakcím: …………………………………

Székhely: …………………………………………….

Szem. ig. sz.:…………………………….

Cégjegyzékszáma:……………………………………

Adóazonosító jele: ……………………… Adószáma: …………………………………………..
An:...............……………………………… Képviselője: ………………………………………....
Születési hely, idő: ……………………… Bankszámla száma:………………………………….
Születési név:……………………………
Szakirányú regisztrációs szám:…………………………………………………………………......
E-mail: …………………………………………………………………………………...................
Telefon: ………………………………………………………………………………….................
és a Szolgáltató VERZÁL-KONZULT-PRESSZ Kiadói, Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 8. III./25., Cg.: 01 09
680683, adószáma: 11007922-2-42, képviseletében: Korsós Imre Attila Ügyvezető
Igazgató)
között a következő feltételekkel:
I.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
1. Szolgáltató az adózás, számvitel, társadalombiztosítás és munkaügy
témakörökben a továbbképzési program szerinti távoktatást, szolgáltatást nyújt az
adott terület neves szakembereiből álló szakoktatóival; ezen témákban
továbbképző konzultációkat szervez; folyamatos konzultációt biztosít interneten
és telefonon, és igény esetén személyesen is; az ADÓBAJNOK szolgáltatásán
belül összegyűjtött anyagokhoz és szakvéleményekhez való hozzáférést biztosít.
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2. Szolgáltató, mint felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkező
szakmai szervezet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről
szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet, az adótanácsadói, az adószakértői és az
okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és
visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és
a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008.
(VIII. 30.) PM rendelet, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló
2007. évi LXXV. törvény alapján oktatási és szakmai továbbképzési
szolgáltatást nyújt, mely alkalmas a kreditrendszerű továbbképzési kötelezettség
keretében a jelen szerződés szerint kreditpontok szerzésére is.
3. Megrendelő kijelenti, hogy Szolgáltató szolgáltatásait a saját maga1 / a jelen
szerződéshez csatolt 1. sz. mellékletben felsorolt, Megrendelővel jogviszonyban
álló magánszemély(ek) veszi(k) igénybe (a továbbiakban: résztvevő). A
résztvevővel Szolgáltató külön felnőttképzési szerződést is köt.
4. Megrendelő kijelenti, hogy a résztvevőt szakmai továbbképzési kötelezettség
terheli és azt a jelen szerződés által igénybe vett továbbképzéssel kívánja részben
vagy egészben teljesíteni.
5. Megrendelő kijelenti, hogy a www.verzalnet.hu oldalon elérhető Programnaptárt
megismerte, ekként kellő tájékoztatást kapott az oktatásokról, és az azok által
elérhető kreditpontokról, a jelen szerződést ezek ismeretében köti meg.
II.

A SZOLGÁLTATÁSOK:
1. Szolgáltató a fenti I/1. pontban írt témakörökben naptári évenként két-két
alkalommal (első ízben a naptári év elején hatályba lépő új jogszabályokkal
kapcsolatban, másodízben az illetékes szervek által időközben kialakított
szakvéleményeket figyelembe véve) a szolgáltatónál jelzett igények szerinti
konzultációkat szervez, amelyen a megrendelő, illetve gazdálkodó szervezet
megrendelő esetén az 1. számú mellékletben megjelölt 1 fő résztvevő részvétele
térítésmentes.
2. Szolgáltató közgazdasági témájú elektronikus újságjához (ADÓBAJNOK)
hozzáférést biztosít.
3. Szolgáltató oktatói (akik az illetékes országos szervek szakértői, illetve
felsőoktatási intézmények tanárai) a Megrendelő által küldött és beérkezett
kérdésekre soron kívül válaszolnak e-mailben vagy telefonon.

III. KÉPZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK:
1. A jelen szerződésben vállalt szolgáltatásokért Megrendelő – kivéve csoportos
megrendelés esetén, amikoris a képzési díjról a felek külön állapodnak meg 75.000,-Ft képzési díjat köteles fizetni. A képzési díj megfizetése a Szolgáltató
számlája alapján, annak kiállításától számított 8 naptári napon belül esedékes,
melyet Megrendelő a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11705008-20465504 sz.
számlájára átutalással köteles kiegyenlíteni.
2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a képzési díj megfizetésének elmaradása
esetén Szolgáltató megtagadhatja a jelen szerződés szerinti szolgáltatásainak a
résztvevő általi igénybevételét, ill. nem állítja a ki a kreditpontok megszerzéséhez
szükséges igazolást.
3. A képzési díj kiegyenlítését követően Szolgáltató érvényesített igazolványt
bocsát a résztvevő rendelkezésére.
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a megfelelő aláhúzandó
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4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1)
bekezdésében biztosított joggal élve a felek az első számlázási időszak
vonatkozásában az elszámolás napját a szerződés keltének napjával egyezően
állapítják meg. Minden további számlázási időszak tekintetében a felek az
elszámolás napját az elszámolási időszak első napját magában foglaló hónap első
napjában határozzák meg.
IV.

A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE, EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

1. A szerződés a jelen szerződés keltétől számított 1 (egy) évig − 365 napig – érvényes.
2. Felek a szerződés rendes felmondásának jogát kifejezetten kizárják.
3. Bármely fél jogosult a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén
azonnali hatállyal felmondani, ha írásbeli felszólító levélben adott legalább 15 napos
póthatáridő alatt sem áll helyre a szerződésszerű állapot.
4. Amennyiben Szolgáltató a jelen szerződésben vállalt képzést neki felróható okból
nem szervezi meg, megszakítja, illetve nem fejezi be, a már befizetett képzési díjat,
kamatok nélkül köteles Megrendelőnek visszafizetni, ezen túl Megrendelő azonban
további követelést nem támaszthat, Szolgáltató a következményi károkért a
felelősségét kifejezetten kizárja. Szolgáltató jogosult a résztvevőt a képzésből
kizárni, továbbá részére az igazolás kiadását megtagadni, amennyiben a résztvevő a
jelenléti ív tanúsága szerint a képzésen, vagy annak egy részén a megadott óraszámot
figyelembe véve 20 %-ot meghaladó arányban nem vett részt.
5. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés lejárta előtt legalább 15 nappal írásban
jelzi ezen igényét, a jelen szerződés további 1 (egy) évvel meghosszabbodik a
képzési díj további egy évre való megfizetésével és a III/3. pont szerinti igazolvány
érvényesítésével.
6. A szolgáltatás igénybevételének kezdete a tagsági díj befizetését követően megjelent
anyagokra és meghirdetett rendezvényekre vonatkozik.
7. A Megrendelő, illetve gazdálkodó szervezet megrendelő esetén a résztvevő(k)
érettségi bizonyítványának másolata a Szolgáltató részére átadásra került jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadók.
Szerződő felek a jelen szerződést - annak elolvasása és egymás felé kölcsönösen
visszaigazolt egységes értelmezése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Kelt, …………………………………

………………………………
Szolgáltató

………………………………
Megrendelő

Ügyintéző: ……………………………………
Telefon: ………………………………………
Telefax: ………………………………………
E-mail: ……………………………………….
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1. sz. melléklet
Gazdálkodó szervezet esetében a megrendelővel jogviszonyban álló résztvevők
1. Név: ……………………………………………………………………………………………
Születési név: …………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………..
Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………
Személyazonosító ig. száma: …………………………………………………………………
Szakmai regisztrációs száma:………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………..........
Telefon: ………………………………………………………………………………….........
2. Név: ……………………………………………………………………………………………
Születési név: …………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………..
Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………
Személyazonosító ig. száma: …………………………………………………………………
Szakmai regisztrációs száma:………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………..........
Telefon: ………………………………………………………………………………….........
3. Név: ……………………………………………………………………………………………
Születési név: …………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………..
Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………
Személyazonosító ig. száma: …………………………………………………………………
Szakmai regisztrációs száma:………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………..........
Telefon: ………………………………………………………………………………….........
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