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Székhelye:
Levelezési címe:
Vállalkozói száma:
Adószáma:
Bankszámla:
Képviselője:
mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott, együttesen Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
időben, az alábbi feltételekkel.
1. Előzetes megállapítások: A szerződő felek kijelentik, hogy (1) a megbízó a székhelye szerint
illetékes cégbíróságon vezetett cégjegyzékbe bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági
társaság, (2) a felek ellen csőd-, felszámolási vagy végrehajtási, vagy ilyenek veszélyével járó
peres vagy nem peres eljárás nincs folyamatban, (3) a jelen szerződés megkötéséhez és
teljesítésez szükséges társasági, hatósági és egyéb felhatalmazással, engedéllyel és
jóváhagyással rendelkeznek, (4) jelen szerződés megkötése a másokkal kötött szerződéseiket,
vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
2. A szerződés tárgya: Szoftverfejlesztési vagy egyéb informatikai feladatok ellátására vagy
szolgáltatások egyszeri, ismétlődő vagy folyamatos ellátására/nyujtására vonatkozó
keretszerződés. Egyszeri feladatok lehetnek pl. követelmény-analízis, szoftvertervezés,
költségbecslés, implementáció és tesztelés; ismétlődő vagy folyamatos feladatok pl.
karbantartás, üzemeltetés, rendszer adminisztráció valamint termék támogatás és tanácsadás. A
konkrét feladatokról (a továbbiakban: Tevékenység) a felek e szerződésben rögzített keretek
között külön megbízási szerződést vagy szerződéseket kötnek (a továbbiakban: Megbízás).
Ismétlődő feladat esetén a teljesítés szakaszokban történik, ahol a Megbízó minden szakaszra
külön megbízást ad egyedi Megrendelő formájában. Folytonos feladat esetében pedig minden
hónap végén számla készül az adott hónap teljesítései alapján. A szerződés tárgyát képezi
mindaz a szoftver illetve szolgáltatás (továbbiakban Tárgy) melyek megvalósítására/nyújtására
a Megbízó a Megbízásokban megbízást ad.
3. A Megbízás: A felek a kötelesek Megbízásban pontosan meghatározni a következőket:
3.1. A teljesítés módja (egyszeri, folytonos vagy ismétlődő).
3.2. A sikeres teljesítés feltételei. (A továbbiakban: Követelmény specifikáció.)
3.3. A Tárgy átadásának módja és határideje, beleértve a vagyoni jogok átadásának módját.
3.4. A szerződéses ár, valamint a fizetés módja és határideje.

4. Szerződéses ár: A Megbízásban rögzített összeg, amelyet a Megbízó az Átadás teljesítése
esetén fizet a Megbízott részére, amely ár tartalmazza az adott megbízásban szereplő
Tevékenység teljes ellenértékét, és ugyanitt rögzítésre kerül a fizetés módja (egyszeri vagy
ismétlődő, pl. havonta) és határideje.
5. Fizetési feltételek: Felek a teljesítést az Átadás során jegyzőkönyvben rögzítik, amely a számla
mellékletét képezi. Ismétlődő feladat esetén az egyes Szakaszok külön kerülnek átadásra, és
ezekről mindegyikéről külön számla készül. Folytonos feladat esetében pedig minden hónap
végén számla készül az adott hónap teljesítései alapján. A Megbízó a számlát annak
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a
Megbízó köteles a Megbízottnak késedelmi kamatot fizetni a Ptk. 301.§ alapján.
6. Költségtérítés: a Megbízottnak a megbízás teljesítésével kapcsolatos minden költségtérítése
(pl. utazási költség külföldi munkavégzés esetén, telefon költség nemzetközi hívások esetén,
vagy éppen a szükséges szoftverlicencek beszerzése) a feladat függvényében (1) Előzetes
megállapodás tárgyát képezik és ezekre kitérnek a Megbízásban, vagy (2) a teljesítés során
felmerülő költségek esetén a Megbízó ezeket írásban jóváhagyja. A költségeket a Megbízott
továbbszámlázza, és azok jogosságát a költség számla bemutatásával igazolja.
7. Szerződés érvényessége: Jelen szerződés határozatlan időre jön létre. Az egyes Megbízások a
bennük foglalt határidőknek megfelelő érvényességgel rendelkeznek: egyszeri és ismétlődő
feladat esetén az adott megbízás érvényessége annak aláírásától az Átadás és fizetés hiánytalan
lebonyolításáig tart. Folytonos feladat esetén a Megbízás folyamatos érvényességű.
Amennyiben a felek eltekintenek a határidő rögzítésétől, akkor a szerződés érvényessége
folyamatos. A Felek az egyedi megbízási szerződésekben a fentiektől eltérő feladatteljesítést is
kiköthetnek.
8. A szerződés megszüntetése:
8.1 Felek tudomásul veszik, hogy a jogviszony megszűnésekor minden a másik fél tulajdonát
képező eszközt (hardver, szoftver, dokumentum, könyv, tanulmány, adathordozó, stb.)
kötelesek a másik fél részére hiánytalanul visszaszolgáltatni vagy azt a másik fél írásbeli
kérésére megsemmisíteni. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnése után 3 évig
marad fenn.
8.2 A szerződés megszüntethető közös megegyezéssel: a felek a szerződést írásban egymás felé
jelezve, 30 napos határidővel külön indoklás nélkül felmondhatják. Ebben az esetben a
másik féllel szemben költségtérítésre, kártérítésre vagy egyéb juttatásra egyik fél sem
jogosult. Továbbá a felek a birtokukba jutott anyagokat a követelmény specifikáció
kivételével tovább nem hasznosíthatják, másnak át nem adhatják.
8.3 A szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a szerződő fél, amennyiben a másik fél a
szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan vagy ismétlődően megszegi. Ilyennek minősül
a feladatok indokolás és megegyezés nélküli határidőn túli vagy a követelményeknek nem
megfelelő teljesítése, a tájékoztatási, titoktartási, együttműködési vagy fizetési kötelezettség
megszegése.

8.4 Amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, a jelen szerződés érvényessége az utolsó
megbízás teljesítésétől számított 12 hónap elteltével megszűnik. Szerződést a Felek közös
nyilatkozattal meghosszabbíthatják.
9. Titoktartás: Jelen Keretszerződés aláírásával a felek titoktartási kötelezettséget vállalnak. A
titoktartás kiterjed az egyedi megbízások tartalmára és megkötésének tényére, valamint azok
teljesítése során a felek tudomására jutó, üzleti titoknak minősülő információkra és adatokra:
ezeket a felek nem hozhatják harmadik fél tudomására. Üzleti titoknak minősül mindaz, amit a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. és a
Ptk. vonatkozó rendelkezései üzleti titoknak minősítenek, továbbá mindazon információk,
amelyeket azok átadásakor az átadó fél titkosnak minősít. A felek csak az előírt kötelezettségeik
teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel a megszerzett információkat, annak egyéb
célra történő felhasználása tilos. Titoknak minősülő információkra példa a Megbízó részéről:
üzleti és piaci folyamatok, -tervek, -adatok, szakmai know-how, partnerek, ügyfelek, termékek,
stb. adatai. A Megbízott részéről: a szoftver működésével, tervezésével és kivitelezésének
módjával, módszereivel és költségével kapcsolatos információt illetve dokumentáció,
fejlesztési és üzemeltetési know-how.
10. Kizárólagosság: A felek vállalják hogy amennyiben egy megbízás létrejött, akkor abban foglalt
Tevékenységgel szemben támasztott követelmények többségét kielégítő Tevékenységre
vonatkozó szerződést a másik fél írásos engedélye nélkül harmadik féllel nem kötnek.
11. Tájékoztatás és együttműködés: A Megbízott köteles az általa végzett tevékenységről a
Megbízót folyamatosan tájékoztatni. A Megbízó köteles a munkavégzés folyamatát
figyelemmel kísérni, és együttműködni a felmerülő problémák megoldásában.
12. Követelmények: A Megbízó a Megbízás aláírásával elismeri, hogy a felek által közösen
elkészített, a Tevékenységgel szemben támasztott elvárásait rögzítő dokumentumot, az ún.
követelményspecifikációt megtekintette, az abban foglaltak megfelelnek az elvárásainak és
további elvárásokat nem támaszt. A követelményspecifikáció a Megbízás melléklete. A
Megbízó elfogadja, hogy a Követelmények megváltoztatására csak újabb megbízással (vagy
szerződésmódosítással) van lehetősége.
13. Tesztelés: A Megbízott vállalja hogy a Tevékenység révén előállított termékekből tesztelés
céljából a fejlesztés során legalább egyszer, legkésőbb az Átadást megelőzően tesztváltozatot
készít, és ehhez a tesztelés idejére a Megbízó illetve az általa kijelölt személyek, mint tesztelők
számára hozzáférést biztosít.
14. Szerzői jog: A Tárgy a szerzői jogi törvény (1999. évi LXXVI. törvény) értelmében a felek
részvétele alapján közös illetve összekapcsolt műnek számít. A Megbízott elismeri, hogy a
Tárgy elkészítéséhez használt üzleti ismeretek és dokumentumok a Megbízó szellemi tulajdonát
képezik. A Megbízó elismeri, hogy a Tárgy elkészítéséhez használt informatikai ismeretek és
dokumentumok a Megbízott szellemi tulajdonát képezik. Harmadik féltől származó részek
felhasználása esetén a Felek elismerik a harmadik fél szerzői jogát.
15. A vagyoni jogok: A felhasználási, terjesztési és egyéb vagyoni jogok átruházásáról a felek a
szerzői jogi törvény – különös tekintettel annak szoftverekre és adatbázisokra vonatkozó
fejezetei – alapján a Megbízásban állapodnak meg. A megállapodás során hivatkozhatnak a az
alábbi négy, a piacon jelenleg elterjedt átadási formára:

15.1 Szoftverbérlet: Más néven szoftver-mint-szolgáltatás, szolgáltatás, SaaS. A felhasználó egy
rendszeres (tipikusan havi) díj ellenében személyes és korlátozott idej ű felhasználási
jogosultságot szerez, mely feljogosítja őt a szolgáltatás használatára. Az olcsósága és
rugalmassága (csak a tényleges felhasználási id őre fizetend ő, ingyenes frissítések, javítások)
miatt kedvelt. Tipikusan csak a belépési jelszó kerül átadásra. Állandó hálózati kapcsolatot
igényel. Egyre népszerűbb konstrukció, kiváltképp az on-line alkalmazások piacán.
15.2 Szoftver-licensz: A felhasználó egyszeri díj ellenében felhasználási jogosultságot szerez
egy adott szoftververzió korlátlan idej ű személyre szóló használatára. Tipikusan egy bináris
telepítő kerül átadásra. El őnye az off-line használat lehet ősége. Az új verziók tipikusan
újabb vásárláshoz kötöttek. Ez a piacon jelenleg domináns konstrukció.
15.3 Egyedi fejlesztés jogok átruházása nélkül: Az előző pontéval azonos konstrukció nagyon
kis számú felhasználóval rendelkez ő termékre vonatkoztatva. A kiugró fajlagos költség egy
részét a szerző átvállalja, ennek fejében megtartja jogait és a terméket tovább hasznosítja.
Azokban az esetekben indokolt amikor a termék rendelkezik némi piaci értékkel,
ugyanakkor a költség már elriasztja az egyes felhasználókat.
15.4 Egyedi fejlesztési jogok átruházásával: Az előző pontban foglaltak kiegészülve további
vagyoni jogok átadásával.
Felhasználási jogosultságon a szoftver rendeltetésszerű használatát értjük, kiegészítve azt a
szerzői jogi törvényben foglalt kivételekkel.
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9

A további vagyoni jogok lehetnek:
Átruházási jog: Adott személyre szóló felhasználási jogosultság átruházása, értékesítése.
Átdolgozás joga: A termék bővített vagy más módon átdolgozott változatának (ún.
Származtatott termék) elkészítésének (kibocsájtásának) joga.
Tulajdonjog: Tetszőleges további hasznosítás joga.
Kizárólagos tulajdonjog: Tetszőleges további hasznosítás joga, miközben a szerzők a saját
jogaikról lemondanak.
Egyéb vagyoni jog: A szerzői jogi törvény 18. §.-ban felsorolt egyéb vagyoni jog:
többszörözés (18-19. §), terjesztés (23. §), előadás (24-25. §), közvetítés (26-27. §, 28. §),
egyéb átdolgozás (29. §), kiállítás (69. §), stb.
Tulajdonjog átruházása esetén a Megbízott vállalja a forráskód átadását. Ilyen esetben a
korlátlan hasznosítási jog vonatkozik a forrásra is.
A szerző értelem szerint a mű általa alkotott részeinek hasznosításáról rendelkezik. A
szerzői jogi törvény szerint kapcsolódó m űnek min ősül ő részek (pl. a fejleszt ő eszközök
által automatikusan beépített, vagy nyílt forrású, vagy licenszelt vagy más független
komponensek) a törvény értelmében önálló jogi védettséggel rendelkeznek, így ezek
felhasználása az azokra érvényes szabályok szerint törtéhet. A kapcsolódó m űvek beépítése
a Megbízó engedélyéhez kötött, ezek felhasználásáról a felek a Megbízásban rendelkeznek.

16. Az átadás menete: Az átadás során a Megbízott a Megbízó rendelkezésére bocsájtja a
megállapodás szerint annak tárgyát képező szoftvert és/vagy szolgáltatást. Az átadásról
jegyzőkönyv készül. Az jegyzőkönyv aláírásával a Megbízó elismeri hogy az megfelel a
Követelményeknek és elfogadja hogy további követeléseket csak újabb megbízás (vagy
szerződésmódosítás) keretében támaszthat, valamint köteles a számla ellenértékét megfizetni. A

vagyoni és tulajdonjogok átruházása és a hozzáférési jogosultság a számla ellenértékének
beérkezésekor lép életbe.
17. Javítás: Jelen szerződés érvényességi ideje alatt a Megbízott kötelezhető a Tárgy hibáinak
kijavítására. Hibának számít minden olyan eltérés a Követelménytől amely a nem megfelelő
teljesítésből adódik, akkor is ha erre az átadás után derül fény. Nem számít hibának olyan
probléma amely a Megbízott hatáskörén kívül eső körülmény folytán következik be. Tipikusan
ilyen körülmény például a szoftver-, hardver- vagy jogi háttér (átadás utáni) megváltozása. A
Megbízott köteles a hibák javítását külön díj felszámítása nélkül elvégezni. Amennyiben a
javítás költségtérítéshez kötött költségeket okoz, akkor ezeket előzetes egyeztetéssel és
jóváhagyással a Megbízott a Megbízó felé a elszámolhatja. A felek kötelesek egymást minden
tudomásukra jutó hibáról tájékoztatni.
18. Karbantartás: A hibának nem tekinthető kisebb korrekciók ellátására a felek karbantartási
megállapodást köthetnek. A karbantartási tevékenység folytonos vagy ismétlődő tevékenység és
tipikusan a szoftver-, hardver- vagy jogi háttér megváltozása nyomán adódó problémák
megoldására vagy kisebb új igények teljesítésére vonatkozik.
19. Továbbfejlesztés: A Tárgy bármilyen, a Követelményekben foglaltakon túlmutató változatának
elkészítése továbbfejlesztésnek számít, az így létrejövő átdolgozott termék pedig a Tárgy egy
újabb verziója, avagy a frissítés. Ennek elkészítéséről, azaz a további fejlesztési Szakaszokról a
felek újabb Megbízásokban állapodhatnak meg vagy azok megkötésére kötelezettséget
vállalhatnak. Ilyen megbízás adására/vállalására kötelezettséget e keretszerződésben nem
vállalnak.
20. Továbbfejlesztési kötelezettség: Amennyiben a Felek továbbfejlesztésre is kötelezettséget
vállaltak, és az erről szóló megállapodás az érvényességi idő alatt nem jön létre, és ennek
kapcsán megállapítható valamelyik fél felelőssége, akkor a szerződést szegő fél kötelezhető a
továbbfejlesztéshez szükséges minden anyag (dokumentáció, forrás, stb.) átadására. Ebben az
esetben az átvevő minden olyan jogot megszerez amellyel (1) az átadó fél rendelkezik, (2) a
továbbfejlesztett változat elkészítéséhez és hasznosításához szükséges, anélkül hogy a az átadó
fél a saját jogait elveszítené.
21. A munkavégzés helye: Debrecen. Az egyedi megbízásban a feladat függvényében ettől eltérő
helyszínben is megegyezhetnek a Felek. Az eltérő helyszínből adódó költségeket a Felek a
költségtérítésre vonatkozó pont szerint rendezik.
22. Megbízott teljesített:
22.1
ha a Követelmény specifikáció elkészítésében közreműködött,
22.2
ha a Tesztelést lehetővé tette,
22.3
ha a megbízás Tárgyát a Követelményeknek megfelelően átadta,
22.4
ha a folyamatos tevékenységeit ellátja,
22.5
ha a fizetés teljesülésekor a meghatározott jogosultságokat átadta.
23. Megbízó teljesített:
23.1 ha a Teljesítéshez szükséges információkat átadta,
23.2 ha a Tesztelésben közreműködött,
23.3 ha a Követelményeknek megfelelő Terméket átvette,
23.4 ha a fizetésre vonatkozó feltételeket maradéktalanul teljesítette.

24. A szerződés felmondása, és bárminemű módosítása csak írásban és közös megegyezéssel
lehetséges.
25. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek a Ptk. és a szerzői jogi törvény
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
26. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a felek harminc naptári napon belül nem
tudnak megegyezni, abban az esetben kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.
27. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
értelmezés után, helybenhagyólag, cégszerűen aláírták.

Jelen szerződés négy eredeti példányban készült.
Budapest, 2011. október 11.

Debrecen, 2011. október 11.

………………………………
Megbízó

…...........................................
Mudrony László
Megbízott
egyéni vállalkozó

