
KKVHÁZ   
A Magyar Gazdaság Kávéháza  

 
Alapító Klubtagsági szerződés 

 2020. március 15-ig történő belépés esetén, az első 50 alapító tagra 
vonatkozóan 

 
 

A KKVHÁZ hitvallása  
Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős szereplőjének, politikai nézetektől 
független, konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar versenyképesség 
egyik záloga.  
A KKVHÁZ ezeknek az eszmecseréknek, az egyik legelismertebb szervezője, 
moderátora kíván lenni, aki olyan különleges szellemiségű és technológiájú 
lebonyolítási rendszereket fejleszt, ami a tudás és kapcsolatközvetítésen túl 
közösségi élményt is biztosít. 

 
A Magyar Gazdaság Kávéháza Klub és Tagságának célja 
A KKVHÁZ országszerte keresi és kiszolgálja azokat a vállalatokat és vezetőket, akik 
tudásukkal, szorgalmukkal példát mutatnak. A KKVHÁZ KLUB ezeknek a 
személyeknek a kapcsolatait, ismereteit és közösségét erősíti. Igény esetén bevonja 
őket a szervezete döntéshozatalába, szereplési lehetőséget biztosít, speciális 
képzéseket szervez a számukra.  
A KKVHÁZ célja a tagok sikerességének fokozása. Minden erejével ezen dolgozik. 

Szerződés, 
 
mely létrejött egyrészről a KKVHÁZ KLUBTAG 
(jogi, vagy természetes személy) 
 
Cégnév/név:      Székhely/cím: 
Levelezési cím:     Adószám: 
Cégjegyzékszám:     Igazolvány szám: 
Képviselő neve:     Email: 
Mobil telefonszám: 
A klubtagságot ajánlotta: 
a továbbiakban KLUBTAG 

 
másrészről a KKVHÁZ Zrt. (székhelye: 2015 Szigetmonostor, Parti u. 16., 
adószáma: 23317981-2-13, cégjegyzékszáma: 13-10-041175, bankszámlaszáma: 
OTP 11712004-20341691),  
a továbbiakban KKVHÁZ, együtt: Felek 
 
között klubtagságra vonatkozóan. 
 



 

A KKVHÁZ a klubtag számára a következő jogokat biztosítja 
 
- A KLUBTAG a KKVHÁZ minden rendezvényére térítésmentesen beléphet. 
Ebben nem foglaltatnak benne, a belépésen túli esetleg külön térítendő 
szolgáltatások. 
 
- A KLUBTAG jogosult a termékeit, szolgáltatásait a KKVHÁZ internetes oldalára 
feltölteni, azt módosítani. 
Az oldal kezelési utasítását és az első feltöltést a KKVHÁZ térítésmentesen 
biztosítja. További igény esetén minden a KKVHÁZ–zal elvégeztetett változtatás  
4 000Ft+ Áfa/alkalom. 
 
- A KLUBTAG a belépéskor egy, a tag portréjával ellátott interjú cikket kap a 
KKVHÁZ-tól. 
A portréképet a tag biztosítja, a kérdéseket a KKVHÁZ fogalmazza meg e-mailben, 
amire a KLUBTAG hasonló módon válaszol. A szolgáltatás évente egyszer jár és 
térítésmentes. 
 
- A KLUBTAG a KKVHÁZ minden eseményéről megkapja azon résztvevők listáját, 
akik erre engedélyt adtak és ahol a KLUBTAG maga, vagy képviselője regisztrált és 
megjelent. 
 
- A KLUBTAG a KKVHÁZ minden eseményéről fotóválogatást kap szabad 
hozzáféréssel letöltésre, ahol a KLUBTAG maga vagy képviselője regisztrált és 
megjelent. 
 
- A KLUBTAG heti hírlevelet kap. 
Külön megállapodás és díjazás ellenében ez lehet személyre szabott. 

- A KLUBTAG a KKVHÁZ minden eseményén meg- és felszólalási előnyt élvez más 
partnerekkel szemben. 
A KKVHÁZ munkáját segíti, de nem feltétele, ha a KLUBTAG előzetesen jelzi a 
hozzászólási szándékát. 
 
- A KLUBTAG a KKVHÁZ minden cikkét teljes terjedelmében olvashatja. 
 
- A KLUBTAG a KKVHÁZ rendezvények televíziós beszámolóiról időpont értesítést, 
illetve megtekintési linket kap.  
 
- A KLUBTAG jogosult a KKVHÁZ szakértői körébe pályázni.  
A KKVHÁZ szakértője csak KLUBTAG lehet. A pályázatot a KKVHÁZ elnöksége 30 
napon belül elbírálja. 

Tájékoztató a KKVHÁZ rendezvényeiről 

 
Magyar Gazdaság Kávéháza 
Havi KKVHÁZ rendezvény a Pénzügyminisztérium Történelmi Pénztártermében, 
Minden hó második hétfője 16:00 – 18:00 között. (részletek a KKVHÁZ portálján). 



 
Ágazati és Regionális Csúcstalálkozók  
Előkészület alatt, meghirdetésük folyamatos 

A KKVHÁZ további rendezvényeket, szolgáltatásokat hoz létre, fejleszt, melyekről a 
KLUBTAG az elsők között értesül. 

 

A KKVHÁZ kedvezményei a KLUBTAG részére 

 
A térítéses szolgáltatások esetben a mindenkori nyilvánosan meghirdetett ár 50%-
a. A szolgáltatási kedvezmény átruházható. A KKVHÁZ biztosítja a KLUBTAG 
részére a legnagyobb kedvezmény elvét. A kedvezményi körbe bevont 
szolgáltatások árai és részletes leírása a www.kkvhaz.hu oldalon találhatók.  

 

Állandó szolgáltatások: 
 
Moderátor képzés események, értekezletek, viták vezetésére, 
Google és web barát szövegírási ismeretek, 
Hatékony 3 perces prezentáció technikája,  
A közösségi média okos használata, 
Hatékony ügykezelés (e-mail, irat, ügy és projekt kezelés), 

 
Évente egy alkalommal 10 perces videó interjút készítünk a KLUBTAG szereplésével 
melyet átadunk (nagy felbontásban, elektronikus adathordozón) és a KKVHÁZ 
YouTube csatornáján is elhelyezünk. 
 

A KLUBTAG minden KKVHÁZ rendezvényre, hozhat vendéget. A vendég az aktuális 
rendezvény érvényes térítési díja 80 %-át fizeti, ennek 10 %-a a meghívót illeti. 

 

Alapítói tagdíj 

A KLUBTAG klubtagsági díjat fizet, ami 40.000 Ft + Áfa/ év, azaz negyvenezer 
Ft + Áfa/ év 
A fizetési határidő a KLUBTAG által aláírt szerződés után a KKVHÁZ által 
szabályszerűen kiállított számla ellenében, 8 napos határidővel. 

Egyéb feltételek a KKVHÁZ részéről: 

A KLUBTAGSÁG a jelen szerződés aláírásától számított egy évig érvényes úgy, 
hogy az a tagság kezdetétől számított 12. hónap utolsó napján szűnik meg. 
 
A klubtagság fenntartása úgy történik, hogy a jelen szerződés 11. hónapjában a 
KKVHÁZ a klubtagság eredményeire vonatkozó beszámolót ad, és a következő évre 
vonatkozó díjbekérőt küld a KLUBTAG felé, melynek pénzügyi teljesítése esetén a 
tagság egy évvel meghosszabbodik és a számla kiállításra kerül. 

http://www.kkvhaz.hu/


A KLUBTAG bármilyen kérését, felvetését kizárólag a kkvhaz@kkvhaz.hu 
elektronikus címre vagy postai címére levélben küldheti meg. 
 
A KLUBTAG kommunikációjában feltüntetheti, hogy a KKVHÁZ, a Magyar Gazdaság 
Kávéháza tagja. A logó és a betűtípus pontos használata kötelező, és az a KKVHÁZ 
portáljáról letölthető. 
 
Kizárólag KLUBTAG jogosult ajánlást tenni további klubtagokra. Amennyiben a 
KKVHÁZ az ajánlott személlyel szerződést köt, úgy az ajánló egyszeri 10 % jutalékra 
jogosult, az érvényes tagsági díjból. Az ajánlást előre és írásban kell megtenni a 
későbbi KLUBTAG-gal egyeztetve. Többes ajánlás esetén az elsőnek beérkező az 
érvényes. 
A KLUBTAG a szerződés kötésekor nyilatkozik arról, volt-e ajánlója és megnevezi 
azt. 

Egyéb feltételek a KLUBTAG részéről 
 
A KLUBTAG vállalja, hogy a KKVHÁZ hitvallása és a klubtagság szelleme szerint 
vesz részt az együttműködésben.  
 
A KLUBTAG kijelenti, hogy semmilyen olyan szervezetnek, csoportosulásnak nem 
tagja, amely írott és íratlan szabályaiban ellentétes a KKVHÁZ klubtagság 
szellemével, jogaival és kötelmeivel. 
 
A KLUBTAG vállalja, hogy a klub közösségét minden cselekedetével, nyilatkozatával 
erősíti és erre társait is buzdítja. 
 
A KLUBTAG vállalja, hogy ötleteivel, javaslataival segít építeni a KKVHÁZ 
közösségét annak érdekben, hogy az eleget tudjon tenni a hitvallásának. 
 

Egyéb rendelkezések: 
 
Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás egy év határozott időtartamra jön létre, és az 
a szerződésből eredő kötelezettségek teljes és kölcsönös rendezéséig hatályos. 
Rendes felmondással történő megszüntetését a Felek kizárják.  
Felek tudomásul veszik, hogy bármilyen vitás kérdésben először egymással 
törekszenek megegyezésre és csak ezután fordulnak az illetékes bírósághoz.  
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.  
 
 
 
 
Budapest, 2020……………………………. 
 
 
 
 

……………………………                                      ……………………… 
                  KLUBTAG                                                               KKVHÁZ 

mailto:kkvhaz@kkvhaz.hu

