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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ADOTT NAPTÁRI ÉVRE 2020-tól 

"A KÖNYVELŐIRODA-VEZETŐK KLUBJA" TAGJAI RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSHOZ 

PENTA UNIÓ Zrt, a továbbiakban "PENTA" (Nyilvántartási szám: E-000088/2014 | Adószám: 11679235-2-02 | Statisztikai számjel: 

11679235-8559-114-02 | Cégjegyzékszám: 02-10-060356 | Székhely: 7622 Pécs, Czinderi u. 6. Tel.: 72/324-090 | Központi iroda: 

1051 Budapest, Sas u. 25. Tel.: 1/302-7000, 302-7100) a Klubtagok részére a szolgáltatást az alábbi szerződési feltételek mellett 

nyújtja: 

1. A szerződés tárgya: 

A PENTA vállalja, hogy adott naptári évre vonatkozóan a Klubtag részére pénzügyi-számviteli ismeretterjesztési szolgáltatásokat 

nyújt a Klubtag szakmai ismereteinek naprakészen tartása és a hatékonyabb munkája érdekében. A számla közvetített szolgáltatást 

tartalmaz. Amennyiben a Klubtag nem veszi igénybe a szolgáltatásokat, az nem eredményezi a Klubtagsági díj visszafizetését.  

2. A Penta vállalja, hogy a tagságra (Klubtagság ára: 32.900 Ft + áfa) szerződést kötők esetében: 

2.1. A Klubtag részére lehetőséget biztosít az ingyenes, online fórum szolgáltatásra való feliratkozásra. A PENTA által foglalkoztatott 

Klubkoordinátor feladata a fórum moderálása. A PENTA jogosult a Klubtag listáról való kizárását kezdeményezni. A 

Klubkoordinátor és a Klubtagok fórumon folytatott kommunikációja nem tekinthető tanácsadásnak, a Klubtagok egyéni véleménye 

jelenik meg benne, ezért azzal kapcsolatban a PENTA nem vállal felelősséget. A PENTA vállalja, hogy a klubtagok adatait (név, e-

mail cím, stb.) a tőlük származó információkkal együtt (kérdésekkel kapcsolatos belső céges információk, adatok stb.) bizalmasan 

kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki. A PENTA a klubtagok részére reklám jellegű információt küldhet. 

2.2. A Klubtag részére hozzáférést biztosít folyamatosan bővülő, tematikus Kérdés-Válasz adatbázisához, mely az áfa, tao, szja, eva, 

számvitel, tb, art és egyéb adók témaköreiben nyújt iránymutatást. Az adatbázisban megjelenő kérdés-válaszok nem teljes körűek, 

nem tekinthetők tanácsadásnak, a Klubtagok és a konferenciák előadóinak egyéni véleménye jelenik meg benne, ezért azzal 

kapcsolatban a PENTA nem vállal felelősséget. 

2.3. A Klubtag számára biztosítja az „Adótan” című szakkönyvet elektronikus formában a hallgatói oldalon keresztül. 

2.4. A klubtagsággal a szakmai szervezeti tagságért járó 2 kreditpontot biztosítja a regisztrált mérlegképes könyvelő Klubtag számára. 

(határozat száma: NGM/275-29/2013) 

2.5. A Klubtag részére az általa kiválasztott városban évente, igény szerint 5-10 alkalommal Klubdélutánt szervez, abban az esetben, 

ha legalább 20 másik Klubtag is az adott várost választotta a Klubdélután helyszínéül. 

3. A Klubtag vállalja, hogy: 

3.1. A Klubtagsági díjat megfizeti a jelentkezéstől számított 8 napon belül a PENTA által kiállított díjbekérő alapján. A befizetés 

jóváírását követően az előlegszámla és a végszámla kiállításáról a PENTA e-mailben értesíti a Klubtagot. A Klubtag a Hallgatói oldal 

"Díjbekérők, számlák" menüpontjából köteles kinyomtatni a bizonylatokat.  A számla elektronikus tárolásra nem alkalmas, azt ki kell 

nyomtatni. 

3.2. A fórumra csak jogtiszta forrásból származó anyagot tölt fel a Klubtársai részére. 

3.3. A PENTA által küldött, szellemi tulajdonát képező anyagokat a Klubtag semmilyen formában nem terjeszti, nem küldi tovább, 

nem készít róla másolatot. 

3.4. A fórumot kizárólag szakmai ismeretterjesztésre használja, tartózkodik üzletszerzési céloktól, nem küld vicces, trágár üzeneteket 

és képeket. 

3.5. A Klubtag tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartja be vállalásait, abban az esetben a PENTA súlyos szerződésszegés miatt 

a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a klubtagsági díjat a Klubtagnak nem köteles 

visszafizetni. 


