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JELEN MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS AZ ALÁBBI FELEK KÖZÖTT JÖTT LÉTRE 

Bonapol Bt., a magyar törvényeknek megfelelően létrejött korlátolt fe lelősségű társaság, 
amelynek bejegyzett székhelye 1195 Budapest, Árpád u. 11/b, 6. emelet 20 ajtó alatt 
található (iroda cím: 1061 Budapest, Révay utca 10.), cégjegyzékszáma: 01-06-775922, 
adószám: 22340775-1-43, képviseli: Nagy Attila Ferenc ügyvezető (a továbbiakban, mint 
"Bo napol"); 

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a 
magyar törvényeknek megfelelően létrejött korlátolt felelősségű társaság, amelynek 
bejegyzett székhelye: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. cégjegyzékszáma: 01-09-
952368; adószáma: 23088441-2-42; képviseli: Hámori György, ügyvezetője/képviselője (a 
továbbiakban: a "Társaság"); 

A BONAPOL és a Társaság a továbbiakban együttesen "Felek". 

Tekintettel arra, hogy: 

• A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatások nyújtása az ebben a Szerződésben 
foglalt feltételeknek és kikötéseknek megfelelően történik. 

• A Társaság igénybe kívánja venni a Szolgáltatás(oka)t és a BONAPOL a 
Szolgáltatás(oka)t kívánja nyújtani a Társaság számára; és 

EZENNEL AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG: 

1. A BONAPOL kötelezettségei 

1.1. A Szolgáltatások nyújtása során a BONAPOL a magyar jogszabályokban, valamint a 
jelen Szerződésben foglalt követelményeknek megfelelően köteles eljárni. 

1.2. A BONAPOL feladatait megfelelően, gondosan, megbízhatóan és a legjobb 
képességei szerint köteles ellátni ugyanakkor a BONAPOL nem köteles semmi olyat tenni, 
illetve olyat elmulasztani, amely megítélése szerint ellentétben áll a BONAPOL vagy a 
Társaság jogos érdekeivel és/vagy a magyar jogszabályokkaL E rről köteles a Társaságat 
haladéktalanul értesíteni. 

1.3. Jogszabályi keretek között - figyelembe véve a Társaság kifejezett igényét - a 
BONAPOL jogosult meghatározni , hogy milyen módon és mely személyekkel teljesíti a 
Szolgáltatásokat. A BONAPOL jogosult a Szaigáitatás teljesítéséhez harmadik személyeket 
igénybe venni és/vagy a jelen Szerződés szerinti bármely jogot vagy kötelezettséget bármely 
kapcsolt vagy szerződött vállalkozásra átruházni. 

1.4. A megbízás tárgya értelmében a nyújtott szolgáltatások meghatározását az l. sz. 
Melléklet tartalmazza, amely jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
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2. A Társaság kötelezettségei 

2.1. Általános kötelezettségek 

2.1.1. A BONAPOL szolgáltatás-nyújtásának biztosítása érdekében a Társaság köteles 
időben és korlátozás nélkül biztosítani a BONAPOL számára minden szükséges információt, 
dokumentáció! és igazolást. A BONAPOL ezen információkat teljesnek és pontosnak tekinti , 
és a Szolgáltatások nyújtása során teljes egészében azokra támaszkodva jár el. 

2.1.2. A BONAPOL megbízásával a Társaság szavatolja BONAPOL felé, hogy minden, a 
Társaságat érintő, vagy a Társaság közreműködésével létrejövő ügylet során törekedik az 
adott területen hatályban lévő jogszabályok maradéktalan betartására. 

2.1.3. Eseti megbízások esetén 

2.2. Díjazás 

A Társaság köteles határidőre megfizetni, illetőleg megtéríteni a BONAPOL részére: 

2.2.1. Teljesített Szolgáltatások díjait a ll. sz. Mellékletnek megfele l ően, amely Melléklet jelen 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi; 

2.2.2. Minden, a Szaigáitatás nyújtásával kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten 
felmerü l! és igazolt költséget; továbbá minden igazolt készkiadást Ilyen készkiadásnak 
minősül többek között: a telefon és más kommunikációs eszköz használatának díja, a futár
és postaköltségek, nyomtatási költségek a biztosítás- és az illeték díjai, stb. , amelyek 
mértékét jelen szerződés tételesen a ll . számú melléklet alapján határoz meg. 

2.2.3. A Szolgáltatás-nyújtásért kiszámiázott összeget általánosságban általános forgalmi adó 
(áfa) terheli. A ll. sz. Mellékletben felsorolt összegek ezt nem tartalmazzák, ezért az áfa, 
amennyiben felmerül , a ll . sz. Mellékletben megfelelően kiszámiázott díj összegén felül 
értendő. 

2.2.4. A jelen Szerződés alapján a BONAPOL-t illető , hatá ridő túli és még ki nem fizetett 
összegek behajtásával kapcsolatosan felmerülő költségeket, azzal, hogy minden egyes 
fizetési felszólítást 5 OOO forint (ötezer forint) költség terhel. 

3. Számlázás és fizetési feltételek 

3.1. A BONAPOL a szolgáltatási díjat forintban számlázza ki a Társaság fe lé az alábbiak 
sze ri nt: 

A BONAPOL a megegyezés értelmében a szerződésben foglalt szolgáltatásról az aláírástól 
fogva havonta állít ki számlát, az adott periódusban teljes ített, visszaigazolt munkaórák vagy 
havi fix összeg, és egyéb elvégzett feladatok alapján. A BONAPOL jelen megállapodás 
szerint havi számláját hónap utolsó napján állítja ki és küldi el a Társaság részére. Ettől 

eltérően a BONAPOL számlát állít ki a szerződés megszűnésének napján, akkor is, ha az 
addig az utolsó számla dátuma óta eltelt időszak hossza nem egyezik meg 1 hónappal. 
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3.2. A BONAPOL a szaigáitatás nyújtása során elvégzett teljesítményeiről tételes 
óraelszámolást is készíthet, melyet minden kibocsátott számlához mellékelhet szükség 
szerint, ennek a díját a ll . számú melléklet tartalmazza. 

3.3 A Társaság a díjakat a számla kibocsátásától számított nyolc (8) naptári napon belül 
köteles megfizetni BONAPOL részére. A BONAPOL-t illető , és még ki nem fizetett bármilyen 
összeget az esedékesség napjától havi 2%-os késedelmi kamat terhel. 

3.4 Bármely, a fizetési határidőt követő 60 napon belül nem rendezett számla eselén a 
BONAPOL fenntartja a jogot, hogy a Szaigáitatás nyújtását átmenetileg felfüggessze 
mindaddig, amíg a Társaság ki nem egyenlíti a tartozását. A BONAPOL nem felelős 
semmilyen kárért, büntetésért vagy egyéb veszteségért, amelyet a Társaság a Szolgáltatás 
felfüggesztésének eredményeképpen szenved el. Amennyiben a Társaság az adott számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül elmulasztja tájékoztatni a BONAPOL-t a számla, 
vagy annak egy része kapcsán felmerül! indokolt kifogásáról, a BONAPOL jogosulttá válik a 
kiszámiázott díj követelésére és a Társaság elveszíti a jogot a nem vitatott összeg vitatására. 
A számla nem vitatott része a Társaság által elfogadottnak tekintendő és ezen összeg 
kapcsán a jelen Szerződés 3.3 pontjában meghatározott késedelmi kamat alkalmazandó. 

4. Hatály és megszűnés 

4.1. A jelen Szerződés az aláírás dátumával lép hatályba, és határozott időre, annak a 
Társaság által kezdeményezett megszüntetéséig, de legkésőbb a felmondás napjáig van 
érvényben. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésével korábbi szóbeli 
megállapodásukat foglalták irásba, ezért jelen Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni a 
Felek közölt létrejött, a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogviszonyra. 

4.2. A Felek jogosultak jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az 
egyik Fél valamely jelen Szerzödésben vállalt lényeges kötelezettségét megszegi - így 
különösen, amennyiben a Társaság elmulaszt eleget tenni a jelen Szerződés 2. és 3. 
pontjában rögzített fizetési kötelezettségének - és elmulasztja oNosolni a hibás teljesítést a 
másik Fél által a hibás teljesítés természetéről küldött írásbeli figyel meztetéstől számított öt 
munkanapon belül. 

4.3. A Társaság ezennel kifejezetten elismeri, hogy a jelen Szerződés BONAPOL általi , a 
4.2. pontban foglalt okok miatti megszüntetése semmilyen esetben sem eredményezhetnek 
jogot a Társaság részére olyan károk megtérítésének követelésére, amelyet a megszüntetés 
okozhat. 

4.4. Jelen szerződés megszünését követően a BONAPOL köteles az általa tárolt, a 
Társaság, és annak ügyeivel kapcsolatos társasági és egyéb dokumentumokat a 
Társaságnak vagy bármely más, a Társaság által erre a célra kijelölt személynek vagy 
társaságnak átadn i, feltéve, hogy a Társaság a BONAPOL valamennyi szolgáltatási díjra és 
ezzel kapcsolatban felmerül! költségre vonatkozó esedékes számláját telj es egészében 
megfizette. 

4.5 Felmondási idő - amit írásban kell közölni a másik féllel - 2 hónap a Felek közt, amitől 
csak közös megegyezéssel lehet eltérni. Ha a bármelyik fél nem tekint el ettől, akkor a 
szerződés a felmondás napjától számítva 60 napig van érvényben még. 

4.6 Amennyiben új tulajdonosi kör vagy új ügyvezető veszi át a Társaság irányítását úgy 
BONAPOL-nek joga van egyoldalúan felmondani a szerződést 30 napos felmondási idővel. 

Ha nem kap információt a régi vezetéstől és az új vezetőség nem jelentkezik ezen időszak 
alatt, akkor a szerződést BONAPOL egyoldalúan felmondhatja, illetve semmilyen kára nem 
származhat BONAPOL-nek a felmondásbóL 
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5. Harmadik Felek 

5.1. A BONAPOL a Szolgáltatásokat kizárólag a Társaság számára nyújtja. A Társaság 
számára teljesített Szolgáltatásokból harmadik személyek semmilyen jogot nem élvezhetnek. 

6. Értesítések 

6.1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a jelen Szerződésből fakadó valamennyi 
bejelentés!, értesítést és közlést a Felek között ajánlott levélben, futárral, fax vagy 
elektronikus levél útján kell továbbítani az alábbi címek és kapcsolattartó személyek 
figyelembevételével: 

A Társaság részére: 

név: Hámori György 
cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos 
utca 5-9. 
T: +36 30 5153105 
e-mai l ~hamori.gyorgy@zugsport.com 

A BONAPOL részére: 

Nagy Attila 
1065 Budapest 
Ré va y utca 1 O. 
T. +36 20 991 2593 
F. +36 1 211 2059 
e-mail: attila.nagy@tbp-global.com 
nagyatti laferenc@gmai l. com 

6.2. A Felek kötelesek írásban tájékoztatni egymást az értesítési adataikban 
bekövetkezett bármilyen változásról legkésőbb a változást megelőző 1 O napon belül (6.1-es 
pontban megadott elérhetőségen). 

7. Titoktartás 

7.1. A BONAPOL nem hozhat nyilvánosságra, illetve harmadik fél számára nem tehet 
hozzáférhetővé semmilyen dokumentumot vagy információt a Társaságra vonatkozóan 
kivéve, ha az a magyar jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez 
elengedhetetlenül szükséges, illetőleg amennyiben az adott adatok, dokumentumok a 
nyilvánosságra hozatal idejében már köztudomásúak. 

8. Kártérítés 

8. 1. A Társaság köteles a BONAPOL-t mentesíteni valamennyi, harmadik fél (akár 
szerződéses, akár egyéb) által támasztott igénnyel, jövőbeni esetleges igénnyel, perrel, 
adóval, büntetéssel, bírsággal, kárral, költséggel és kiadással szemben, melyek közvetlenül 
vagy közvetve a BONAPOL-nek a jelen Szerződés szerinti tevékenysége során vagy annak 
következtében merültek fel, vagy fizettek meg (a továbbiakban: " Igény"), kivéve ha azok a 
BONAPOL szándékosságának vagy súlyos gondatlanságának következményei. 

8.2. Ugyan a BONAPOL végzi a Társaság könyvelését, nyilvántartását, a hozott 
dokumentumok hitelességél (számlák, szerződések, bizonylatokat) nem vizsgálj a, amit a 
Társaság átadott BONAPOL-nek. Társaság mindenkor köteles a BONAPOL-t minden olyan 
igénnyel szemben mentesíteni a kártérítés alól, mely a Társaság által igénybe vett vagy a 
Társaság részére végzett szolgáltatásból ered, azaz a számlák hitelességéből és annak 
mögöttes tartalmáért csak a Társaság felel. A büntetés, vagy kártérítés mértéke, azaz 
felelősségvállalás mértéke a szolgáltatásokért fizetett ellenérték összegével arányosan, de 
maximum az utolsó három havi könyvelési díj mértékéig lehet érvényesíteni, akkor is ha 
annál nagyobb lenne a kártérítés mértéke. 
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8.3. Ha megszűnik a szaigáitatás a 2 cég között - bármilyen okból kifolyólag - és a 
szaigáitató cég alkalmazottja (volt alkalmazottja/alvállalkozója) végzi/folytatja tovább a 
számvitel i szolgáltatást 1 éven belül, akkor a Társaság köteles 6 havi (utolsó) díjat fizetni a 
szaigáitató cégnek (BONAPOL-nek) kártérítés gyanánt. Azaz az utolsó 6 hónapot újra kifizeti. 

8.3. A jelen, 8. fejezetben rögzítettek a Szerződés bármely okból történő megszűnését 
vagy hatályon kívül helyezését követően is alkalmazandóak az adott igény elévüléséig. 

9. Irányadó jog és fórum 

9.1. A Felek kijelentik, hogy tudomásul bírnak arról, hogy a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény értelmében a jelen Szerződésből fakadó, vagy azzal összefüggő 
jogvilájuk elbírálására - törvény e l térő rendelkezése hiányában - a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékes, a Felettes Bírósághoz történő fellebbezési jogra 
való tekintet nélkül. 

1 O. Módosíthatóság 

10.1 Jelen szerződés kizárólag a Felek olyan írásbeli nyi latkozatával módosítható vagy 
egészíthető ki, mely kifejezetten utal a jelen Szerződés módosításának tényére, és amelyet a 
Felek megfele lő felhatalmazással rendel kező képviselői aláírtak. (Mindenkori vezető 

módosíthat.) 

10.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvrő l 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyező! írták alá. 

Zugtói Sport- és Renclezvényszervező Nonprofiz,Korlátolt Felelősségű Társaság 
nevében és részéről Budapesten 2020. 02 hó 15. nlli "Port- és n 

. ~ .. ·v '\end~zv~ - .)j ' onprofit 1<Et nys~~rvc~d' 
- ~ 1149 8 . 

• Uda{ lQsl k 
11doszJn . ..,,; ' ö vL' r 1 a · , 
Oyp. l l. c..>\J884.1} .? • JOs u. 5-9. 

Zúglói Sport- és R dezvényszervező Nonprift Kft · 1 714006-204f,2'i1~1~ 
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Hámori György 
Ügyvezető 

Bonapol Bt. 
Nagy Attila 
Ügyvezető 
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l. MELLÉKLE:T 

SZOLGAL TATASOK 

1.1. BONAPOL a Társaság által átadalt számviteli bizonylatokat dolgozza fel. A Társaság a 
gazdasági tevékenysége során keletkezett valamennyi számviteli bizonylat határidőben 
történő hiánytalan átadására köteles. Az átadás helye a BONAPOL Irodája vagy székhelye 
megállapodás szerint. A Társaság szavatolja, hogy a szerződés teljesítése során az általa 
szaigáitatandó számviteli bizonylatok, adatok, információk tarta lma a valóságnak 
megfelelnek. Ha az ügyfél egy gazdasági ügylethez tartozó összes számviteli bizonylatot 
kapcsolódó szerződéseket, egyéb iratot nem adja át, a BONAPOL jogosult a rendelkezésére 
álló számviteli bizonylatok és adatok alapján eljárni. 

1.2. Számviteli bizonylat minden olyan a Társaság, mint gazdálkodó által kiállított, készített, 
illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más 
gazdálkodó ál tal kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, 
hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minős íthetö irat) 
- függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény 
számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá (Sztv. 166.§/1 /). 

1.3. A Társaság a számviteli bizonylatokat rendszerezve, előkészítve - az átadásra kerülö 
egyes bizonylatok egyedi azonosítéit tartalmazó kisé rőjegyzéken köteles átadni a BONAPOL 
részére. A kisérőjegyzéken a BONAPOL munkatársa aláírásával igazolja az ott feltüntetett 
számviteli bizonylatok átvételét. A kísérőjegyzék tartalmi kellékekeit a Társaságra bízza. 
Kísérőjegyzék kitöltése a Társaság feladata. Amennyiben a Társaság a tételes iratjegyzéket 
nem alkalmazza, őt terheli az átadás időpontjának és annak bizonyítása, hogy egy konkrét 
számviteli bizonylat átadása a BONAPOL részére megtörtént.(BONAPOL szükség eselén 
biztosít forma nyomtatványt a Társaságnak, még az iratátadás pillanatában is, ennek díját a 
l l. melléklet tartalmazza.) 

1.4. A számviteli bizonylatok előkészítése- a 2000. évi C. törvény ( számviteli törvény) 9. § (2) 
szerint egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett Ügyfél esetében - a 
könyvelendö alapbizonylatok időrendbe szedett, csoportosított összerendezését és minden 
szükséges információt biztos ító ide vonatkozó okmányokkal, szerződésekkel való 
felszereltségét jelenti. A nem kellően bizonylatolt gazdasági események, hiányzó iratok, 
okmányok és szerzödések miatti hiányos, vagy téves könyvelésből adódó következményeket 
Ügyfél vállalja magára. A könyvelési bizonylatok egyértelmű azonosításában a felek 
együttmüködnek. A nem magyar nyelven készült bizonylatok esetében a Társaság köteles 
annak tartalmi fordítását magyar nyelven feltüntetni és azt aláírásával igazolni. A BONAPOL 
előtt ismeretlen megállapodások, levelezések miatti helytelen értelmezésből és hiányos 
könyvelésből adódó következmények a Társaságat terhelik. 

1.5. Az átadásra kerülö számviteli bizonylatok (könyvelési anyag) csoportosítása a következő 
• Banki bizonylatok (eredetiben vagy banki terminálból kinyomtatva), több bankszámla 

esetén tételesen elválasztva, utalások ismertetése, azonosítása 
• Pénztári (készpénzes) bizonylatok 
• Vevőszám lák 

• Száll ítók számlái 
• Vegyes (az előzőekhez nem tartozó) könyvelési bizonylatok 
• Pályázathoz tartozó egyéb bizonylatok 
• Támogatásokhoz egyéb elszámolások 

A fenti csoportokra rendezett bizonylatokat időrendi sorrendbe állítva kell a 3.1-es pontban 
maghatározott határidőre átadni. Késedelem esetén 20 % felár kerül felszámításra.(kivéve, 
ha előzetesen írásban 8 nappal a határidő előtt értesítés történik a dokumentumok 
átadásáról). 
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1.6. NAV által meghatározott Pénzmosási törvény alapján ha tulajdonosi körben és az 
ügyvezetésben változás következik be, akkor a Tárasság köteles jelenteni BONAPOL felé 5 
napon belül a változást, ellenkező esetben a Társaság viseli a büntetés mértékét. 

2.1. A bér- és jövedelem-elszámolás elvégzéséhez a Társaság gépi adatfeldolgozásra 
alkalmas elszámoló lapot ad havonta minden dolgozójáról a 3. 1. pontban meghatározott 
határidőre. Ennek az adatszolgáltatásnak a helyes bérszámfejtéshez szükséges minden 
adatot tartalmaznia kell. Új dolgozó felvételét Ügyfél a felvételt követően munkaügyi felvételi 
lapon köteles közölni. E nélkül a BONAPOL csak hiányos bérjegyzéket, elszámolást és 
nyilvántartást tud készíteni, nem áll médjában a dolgozó! az adóhivatalhoz bejelenteni. A 
hiányos elszámolás elkerülése érdekében a BONAPOL által tett intézkedések (telefon, fax, 
stb.) költségkihatásait az Ügyfél megtéríti. 

2.2. A BONAPOL a Társaság által megadott költséghelyek vagy más gyűjtési szempontok 
szerinti bontásban havonta bérjegyzéket készít, a közölt költséghelyenként bérfeladást 
biztosít, a bérfizetéshez banki átutalás! készít elő. A kilépő dolgozók részére a Társaság 
írásbeli utasítása alapján a BONAPOL állítja ki a szükséges és előírt igazolásokat 

3.1. A számviteli bizonylatok átadásának határideje: 

Könyvelési bizonylatok határideje: 
Bérszámfejtési bizonylatok határideje: 
Táppénzes iratok átadási időpontja : 
Év végi leltárak átadási időpontja: 

a tárgyhónapot követő hónap 8. (nyolcadik) napja 
a tárgyhónapot követő hónap 5. (ötödik) napja. 
a tárgyhónapot követő hónap 5. (ötödik) napja. 
minden év január 20-a 

A 3 (három) napot meghaladó késedelmes, illetve hiányos átadás, vagy e szerződési pontban 
foglalt előírásaitól eltérő előkészítés és iratkezelés következményeiért, többletköltségekért a 
Társaságat terheli a felelősség. 

3.2. A Társaság a BONAPOL feladatkörébe tartozó szolgáltatások elvégzéséhez a számviteli 
bizonylatokon túl a feldolgozáshoz szükséges adatokat, információkal, tájékoztatásokat is 
biztosítja. 

3.3. A BONAPOL kizárólag a Társaság által rendelkezésre bocsátott okmányok, iratok, 
felhasználásával végzi, mindenkor figyelemmel a rendelkezések pontos betartására. A munka 
elvégzése során a Társaság adhat utasításokat is, de ha azok szakszerűtienek lennének 
BONAPOL erre a tényre a Társaságat figyelmeztetni köteles. Amennyiben a figyelmeztetés 
ellenére a Társaság ragaszkodik utasításához, vagy e szerződéstől eltérő eljárás 
alkalmazásához, úgy azt az elszámolás alapjául szolgáló bizonyialon köteles elrendelni. 
Amennyiben ragaszkodik kérése végrehajtásához, úgy a BONAPOL vagy felmondhatj a e 
szerződést, vagy pedig eljárása az Ügyfél fele lősségére és kárára történik. A Társaság 
részéről utasításokat csak a társaság cégjegyzékbe bejegyzett képviselője adhat. 

3.4. A BONAPOL a részére feldolgozásra átadot! számlák, okmányok, bizonylatok, egyéb 
adatok helyességél csak és kizárólag számszaki és formai szempontból ellenörizheti, tartalmi 
ellen őrzés i joggal nem rendelkezik. A számviteli bizonylatok feldolgozásra való átadása e lőtt 

az Ügyfél köteles a bizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálatát elvégezni. Az átadás a 
BONAPOL felé igazolja, hogy a Társaság e kötelezettségének eleget tett, és az átadot! 
számviteli bizonylatok feldolgozhatók. A számviteli bizonylatok tartalmi megfe lelősségéért, 

hitelességéért a Társaság felel. 

3.5. Nem minősü l szerződésszegésnek, így a kártérítési fe lelösségél sem alapazza meg, ha 
a BONAPOL az esedékes átadási határidőben a számviteli bizonylatok feldolgozásra való 
átvételét a Társaságtól - e szerződésben kikötött jogával élve - megtagadja. Ez esetben a 
számviteli bizonylatok feldolgozásáról a Társaság maga köteles gondoskodni. 
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3.6. A BONAPOL a feldolgozásra átvett számviteli bizonylatokat a feldolgozást követően 
visszaadja a Társaságnak (év végi zárás után). Amennyiben a Társaság a részére kiadandó 
iratok átvételéről tételes iratjegyzéket nem vesz fel, öt terhel i annak bizonyítása, hogy 
meghatározott számviteli bizonylat, bevallás, szerzödés egyéb irat kiadása, visszaadása 
részére nem történt meg. (vagy ll. számú melléklet szerint tároltatja a bizonylatokat.) 

3.7. A Társaság a számviteli bizonylatok adatait feldolgozásra elektronikus úton is átadhatja. 
Ez esetben az átadás időpontja az a nap, amikor az elektronikus küldemény a BONAPOL 
számítógépes rendszerébe megérkezik. A Társaság felelősség i körébe tartozik az 
adattovábbítás biztonságának biztosítása. A BONAPOL nem felel azért, ha az elektronikusan 
továbbított adatok egyáltalán nem, hibásan, vagy sérülten érkeznek meg. Nem felel a 
BONAPOL azért, ha az internetes hálózat müködése során a továbbított adatok jogosulatlan 
harmadik személyek javára esetlegesen ismertté válhatnak. A BONAPOL nem felel a 
szolgáltatók rendszerében bekövetkezett üzemzavarokért. 
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ll. MELLÉKLET 

DÍJAK 

A BONAPOL cégpolitikája alapján a kiszámlázásra kerülő díjak arányban vannak a nyújtott 
szolgáltatásokkal. A BONAPOL igyekszik ügyfeleivel olyan munkakapcsolatot kialakítani , amit 
a kölcsönös megelégedés jellemez, és amelyben a Társaság igénye szerint alakított 
szolgáltatást vonzó és mindkét fél számára elfogadható áron nyújtják. Ez képezi a 
hosszútávú munkakapcsolat alapját, amelyet az automatizáció nagyfokú kihasználásával , 
hatékony rendszer-alkalmazásokkal, valamint az egymás közötti felelősség ésszerű 
megosztásával kíván a BONAPOL elérni. 

A. 

1. 

B. 
1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
c. 
1. 

Szaigáitatás Ellenérték: 

FOL Y AMATOS SZOLGÁL T AT ÁS DÍJAI 

Havi folyamatos könyvviteli és adózási szeigáitatás alapd íja, 
ami tartalmazza a következőket: 

Havi folyamatos könyvviteli és adózási szeigáitatás alapdíja: 
(60 bizonylatig, éves 20Mft (ár)bevételig) 50.000 FUhó 
Havi folyamatos könyvviteli és adózási szeigáitatás alapdíja: 
(80 bizonylatig, éves 40Mft (ár)bevételig) 75.000 FUhó 
Havi folyamatos könyvviteli és adózási szeigáitatás alapdíja: 
(100 bizonyialig vagy éves 100Mft (ár)bevételig) 100.000 FUhó 
Havi folyamatos könyvviteli és adózási szeigáitatás alapdíja: 
(1 00 bizonylat után vagy éves 200Mft (ár)bevétel után 200.000 FUhó 
Havi folyamatos könyvviteli és adózási szeigáitatás alapdíja: 
(200 bizonylat után vagy éves 250Mft (ár)bevétel után min.250.000 FUhó 

Amennyiben 1 0%-kal nagyobb mártékben meghaladja a szerződésben foglaltakat a havi 
elvégzendő munka mennyisége. úgy a szerződö felek újra tárgyalják az árakat. 

Folyamatos szolgáltatási dijon felüllehets~es díjak 
Ev végi zárás i munkák, beszámoló és adóbevallások, minimum 50.000 
közhasznú jelentések elkészítése díja: könyvvizsgálati munka FU év 
segítése. (az utolsó havi- decemberi- könyvelési díj ) 
Késve hozott könyvelési anya_g_ felára az alaj>_díj_ után: +20 % 
Hiányosan, illetve késve hozott könyvelési anyag miatti 
önrevízió 50.000 Ft/bevallás 

Késve hozotUküldött bér- és létszámbejelentés felára a 
számfejtési díj után +20% 

Költséghely-könyvelés alapján készített költséghely-kimutatás 
50.000,-FUnegyedév 

Evközi mérlegkészítés pályázathoz, hitelkérelemhez, vezetői 

információhoz, 1 00.000,-Ft/mérleg 

Tanácsadás alapdíja (telefonon, levélben) 10000 FUalkalom 
Atalakulás 1 havi alapdíj_ 

ESETI SZOLGAL T AT ASI DIJAK 
Eseti megbízás alapdíja adóügyben: az ügyérték 25%-a, 
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de min. 20.000,-Ft 
2. Eseti megbízás sikerdíja: az eltörölt fizetési 

kötelezetts~ 25%-a 
3. Eseti egyéb tanácsadás díja: 

20.000 Ft/óra 

5. Bizonylat ellenőrzés NA V-nál 
20.000 FVeset 

7. Igazolás beszerzése egyeztetésseiNAV-nál 
20.000 FUigazolás 

8. ÁFA kiutalás elötti ellenőrzés naponként NA V-nál 
25.000 Ft/nap 

9. Célellenörzés, átfogó ellenőrzés esetén NA V-nál 
30.000 Ft/nap 

10. Rendszeres KSH jelentés, egyedi KSH kiválasztás alapján 
10.000 Ftljelentés 

12/B Bérszámfejtés (nem kifizetöhelynél) 2.800 Ftlfö/hó 
13. KOCKERD kérdő ív, nullás j_gazolás 20000 FVjelentés/alk 
14. Eves, egyszeri KSH adatszolgáltatás összeállítása (ha 

10.000 FVjelentés 
szükséges és /vagy a KSH kéri) 

15. SZJA bevallás készítése adószámmal rendelkező 
20 OOO FVbevallás magánszemélynek 

16. SZJA bevallás egyéni vállalkozának, adószárnos 
magánszemélynek, munkavállalóknak ha nincs máshonnan 10.000 Ft! bevallás 
jövedelme 

17. NAV ügyintézés magánszemélynek (ha cég alkalmazott} 10.000 Ftlalkalom 
18. Cégkapu figyelés 1000 Ftlhét 

Zugtói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság 
nevében és részérő l Budapesten 2020. 02 hó 15. napján 
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