
SZERZŐDÉS 
könyvviteli- és bérszámfejtési szolgáltatás nyújtására 

 
 

 
amely létrejött, egyrészről 
  

Név  
Adószám  
Cégjegyzékszám  
Székhely  
Képviselő  
Képviselő beosztása vezető tisztségviselő, ügyvezető 

mint Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) 
 
másrészről 
  

Név Contabil Könyvelőiroda Kft 
Adószám 24735751-2-42 
Cégjegyzékszám 01-09-179559 
Székhely 1161 Budapest Baross u. 206. 
Képviselő Willburgné Lantos Katalin 
Képviselő beosztása vezető tisztségviselő, ügyvezető 

mint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott könyvviteli és bérszámfejtési munkák 
elvégzésével megbízott társaság (a továbbiakban: Könyvelő). 
 
Ügyfélátvilágítás: 
 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Pmt.) és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) a 
Könyvvelők számára ügyfélátvilágítási kötelezettséget ír elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor az 
Ügyfél, valamint annak képviselője és a tényleges tulajdonos azonosításra kerülnek.  
 
Az ügyfélátvilágítás során a Könyvelő köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre 
jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. 
 
A könyvelő az azonosítás során a Pmt.-ben előírt adatokat köteles az Ügyfélre, valamint annak 
képviselőjére és a tényleges tulajdonosra vonatkozóan rögzíteni. (Ügyfélátvilágítási adatlap; Nyilatkozat) 
 
A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a szolgáltató köteles ellenőrizni 

– a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét; 
– meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult 

rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát. 
 
A Könyvelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a bemutatott okiratról másolatot készít.  
A Pmt. 12. § (3) bekezdése alapján az Ügyfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt köteles öt (5) 
munkanapon belül a Könyvelőt értesíteni az ügyfélátvilágítás során rögzített adatokban bekövetkezett 
változásról.  



1. A szerződés tárgya és tartalma 

1.1 Jelen szerződés tárgyát képezi az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 
dokumentumban meghatározott, az Ügyfél és a Könyvelő között létrejött szerződés által 
vállalt megbízás. 

1.2 Az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérő kötelezettségvállalások:  

………………………………………………………………………………………………… 
……………….………………………………………………………………...………………
……………..………………………………………………………………………………..…
….……………….…………………………………………………..………………………… 

 

2. Kapcsolattartás 

2.1        Kapcsolattartó személyek megnevezése és kapcsolattartási címe a Könyvelőnél: 
 
 

 Kapcsolattartó neve Kapcsolattartási 
címe/telefonszáma 

Ügyvezető Willburgné Lantos Katalin willburg.kati@gmail.com 
06-30-353-9402 

Irodavezető, titkárnő   
Ügyvezető meghatalmazottja   
   

 
 
2.2        Kapcsolattartó személyek megnevezése és kapcsolattartási címe az Ügyfélnél: 
 

 Kapcsolattartó neve Kapcsolattartási 
címe/telefonszáma 

Ügyvezető   
Irodavezető, titkárnő   
Ügyvezető meghatalmazottja   
   

 

3. Honoráriumok 

3.1 Az Ügyfél az ÁSZF 1-2. és 4. pontjának teljesítéséért havonta ……………….….. Ft+áfa/hó 
díjat fizet a Könyvelőnek, amely díj az együttműködés első 3 hónapjára vonatkozik. Ezt 
követően a felek visszatérnek az ár kérdésére a könyvelési tételszám, illetve egyéb igények 
figyelembevételével. 

 
3.2 A 2.1-es pontban meghatározott díj részletezése: 
  

 Megnevezés Ft+áfa/hó 
1. Könyvviteli szolgáltatás díja  
2. Bérszámfejtési szolgáltatás díja  
3. Egyéb havi rendszerességű díjak  
4.   



3.3 Felek tudomásul veszik, hogy a fenti díj átlagosan havi …………..db könyvelési tétel és 
………….fő foglalkoztatott bérszámfejtését tartalmazza. 

   
3.4 Az ÁSZF-ben 12.3 pont alatt nevesített üzleti évet lezáró beszámoló és a hozzá kapcsolódó 

adóbevallások elkészítésének díja a beszámoló és az adóbevallások közzétételét, illetve 
leadását követően az aktuális évre vonatkozó nettó – könyvelési és bérszámfejtési – havi díj, 
de maximum 50.000.-Ft+áfa, jelen esetben  ……………… Ft+áfa. 

 
3.5 Az ÁSZF-ben 12.4 pont alatt nevesített esetekben, amikor valamely törvény évközi zárlatot 

és azon alapuló közbenső mérleg vagy beszámoló összeállítását írja elő, a közbenső mérleg 
vagy évközi beszámoló összeállítására vonatkozóan a Könyvelő a mindenkor hatályos, a 
Könyvelő honlapján közzétett árszabás szerinti minimumdíjat számít fel. 

 
3.6 Ha az Ügyfél az ÁSZF-ben, illetve a szerződésben meghatározott határidő után bocsátja a 

könyvelési anyagokat vagy az azok lekönyveléshez szükséges információt rendelkezésre, akkor 
a Könyvelő jogosult – a késedelem miatt nála keletkezett munkaszervezési költségeinek 
fedezeteként –a késedelemmel érintett hónapok havi díját 20%-kal növelt összegben számlázni.  

 
3.7   Bizonylatok átadásának határideje:  
  

Könyvelési bizonylatok átadási  
határideje 

a tárgy hónapot követő hónap 12. naptári 
napja 

Bérszámfejtési bizonylatok átadási  
határideje 

 a tárgy hónapot követő hónap 5. naptári 
napja 

Táppénzes iratok átadási határideje a munkavállalótól történt átvételt követően 
haladéktalanul 

Év végi leltárak átadási határideje a tárgyévet követő év február 28-a 

 
3.8 Az ÁSZF-ben 3.31 pont alatt nevesített üzleti tevékenységével összefüggő adózási, gazdasági 

kérdésekben folyamatos konzultáció keretén belül a személyes konzultáció mértéke havonta 
maximum 1 óra. 

 
3.9 A könyvelésre vonatkozó szerződésben szereplő árak nettó árak, azok kiszámlázására a 

mindenkori forgalmi adóval együtt kerül sor. 
 
 
4. A szerződés hatálya 

4.1 A szerződés a Felek egybehangzó akaratával jött létre, mindkét oldali aláírást követően 
korlátlan ideig érvényes. Jelen szerződés érvénybe lépésével párhuzamosan a felek között 
eddig meglévő hasonló tárgyú szerződés érvényét veszti. 

 
4.2 A Könyvelő a megbízást elfogadja és elvállalja. 
 
4.3 Az Ügyfél elfogadja a hivatkozott ÁSZF-ben rögzített mindenkori együttműködési 

feltételeket. 
 
4.4 Az Ügyfél e szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően megkapott 

minden olyan tájékoztatást az együttműködés kereteiről, amely alapján az e szerződésben 
vállalt rá vonatkozó kötelezettségeket vállalja. 

 



4.5 A felek jelen szerződése az ÁSZF …….. év …..… hó … napra vonatkozó verziója alapján 
köttetett. Az ÁSZF-ben történt bármely változtatásról a Könyvelő köteles írásban (postai 
levélben vagy elektronikus üzenetben) tájékoztatni az Ügyfelet. Ezen kívül a Könyvelő 
honlapján köteles az ÁFSZ mindenkor aktuális szövegét úgy közzétenni, hogy az annak 
szövegében bekövetkezett változásokat az Ügyfél nyomon követhesse. 

 
4.6 Jelen szerződést és az ÁSZF előírásait első ízben ……... év …….… hónapra vonatkozó 

szolgáltatások esetén kell alkalmazni. 
 
5. Záró rendelkezések 

5.1 Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, fent jelzett képviselőik által aláírt formában 
módosíthatják vagy egészíthetik ki. 

 
5.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 
 
5.3 A Felek kölcsönösen elfogadják az esetleges vitás kérdések tisztázására a Budapest Fővárosi 

Bíróságot. 

 

Budapest, ……………………………… 

 

Ügyfél nevében: Könyvelő nevében: 
 
 
 

P.H.                                                                 P.H. 
 
 
 

………………………….. ………………………. 
Vezető tisztségviselő Vezető tisztségviselő 


