Vállalkozási- és Szoftverfelhasználási szerződés

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
Általános Szerződési Feltételek
amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel:
egyfelől a
LAUREL Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 07-09-002617, székhely: 8000,
Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6., adószám: 11104926-2-07, bankszámlaszám: 18203026-0600738040010034, képviseletében eljár: Bessenyei István ügyvezető), mint vállalkozó és szoftver jogtulajdonos - a továbbiakban: Vállalkozó másfelől
a Megrendelőlappal a szolgáltatást egyedi igényei szerint megrendelő vállalkozás, akivel a
Megrendelőlap aláírásával és a Vállalkozó részére történő megküldésével a jelen szerződés létrejön,
mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő - együttesen a továbbiakban: Felek - között az alábbi feltételekkel.
A Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejövő jogviszony (szerződés) egyedi feltételeit a Megrendelő által
aláírt és a Vállalkozónak eljuttatott megrendelőlap határozza meg, az egyéb feltételekre pedig a jelen
Általános Szerződési Feltételek irányadók. E két dokumentum együtt testesíti meg a Felek között
létrejött jogviszonyra vonatkozó megállapodását.
I.

Előzmények

Vállalkozó jelen Vállalkozási és szoftver felhasználási szerződés (a továbbiakban: Felhasználási
szerződés) hatálybalépését megelőzően létrehozta az ún. „LAUREL Kereskedelmi informatikai
rendszer” elnevezésű, kiskereskedelmet támogató és kiszolgáló készletnyilvántartó- és
kasszarendszert (a továbbiakban: Rendszer), amelyből a szoftver egésze és részletei egyaránt szerzői
jogi védelem alatt állnak.
A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó honlapján és egyéb módon is tájékozódott a számára
megfelelő Rendszer paramétereiről, a megvásárlás részleteiről, illetve a fizetési feltételekről.
Kijelenti, miszerint a Vállalkozó illetékes munkatársainak elérhetőségeit a megrendelés leadása előtt
megismerte, ekként lehetősége volt arra, hogy esetleges további kérdéseire, észrevételeire a
Vállalkozótól információt kérjen, így a Megrendelést minden általa fontosnak ítélt információ
birtokában adja le.
A Megrendelő kijelenti azt is, hogy a Vállalkozótól a megrendelhető rendszerekre vonatkozóan
előzetesen konkrét árajánlatot kapott, illetve később a Vállalkozó által összeállított Megrendelő
nyomtatványon szereplő, a lényeges szerződési feltételekre vonatkozó tájékoztatást és az abban
hivatkozott ÁSZF rendelkezéseit a megrendelés leadása előtt megismerte és megértette.
A Megrendelő tudatában van annak, hogy megrendelése kötelezettségvállalást jelent részéről és a
Vállalkozó visszaigazolása esetén létrehozza a Felek között az érvényes szerződést. A Megrendelő a
megrendelés leadásával elfogadja a jelen Vállalkozási és szoftver-felhasználási szerződés szerződéses
feltételeit.
Felek elfogadják, hogy a szerződés érvényességének nem feltétele a jelen megállapodás aláírása,
kötelezettségeik vállalásához, illetve jogaik érvényesítéséhez a Megrendelőlapnak, mint
dokumentumnak a Vállalkozóhoz történő megküldése és a megrendelésnek a Vállalkozó általi
visszaigazolása elegendő.
A Megrendelő felelőssége tudatában kijelenti, hogy kiskereskedelmi egység üzemeltetésére jogosult,
az erre vonatkozó működési engedéllyel rendelkezik.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a megrendelés visszaigazolása után a jogszabályi
határidők és a Megrendelő által tervezett üzletnyitás határidejének rövidsége okán a Megrendelő
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érdekében azonnal intézkedéseket tesz a megrendelés teljesítéséhez szükséges hardver eszközök
beszerzése érdekében és azokat a szállítójától megrendeli, vételárukat teljesíti. Erre tekintettel
állapodnak meg a Felek abban, hogy amennyiben a Vállalkozó visszaigazolására az annak elküldését
követő 24 órán belül kifogás a Megrendelőtől nem érkezik, úgy a Megrendelő a hardvereszközök
megvásárlásától és az ajánlott vételáruk kifizetésétől már nem jogosult visszalépni.
II.

Szerződés tárgya

1.

Vállalkozót teljesítési kötelezettség terheli az ún. „LAUREL Kereskedelmi informatikai rendszer”
szállítására, amennyiben Megrendelő a részére megküldött Megrendelőlapot kitöltve,
kinyomtatva és cégszerűen aláírva (bélyegzővel ellátva) szkennelve elektronikus levélben, vagy
faxon a 06-22-510-351 számra, illetve postán, a 8000. Székesfehérvár, Gyümölcs u 4-6. címre a
Vállalkozónak megküldi, a Vállalkozó a megrendelést elektronikus levélben visszaigazolja. A
visszaigazolás tartalmazza a Rendszer használatba adásának várható határidejét.

2.

Vállalkozó, mint a szoftver – egyebek mellett szerzői
vagyoni jogainak jogosultja, a jelen
Felhasználási szerződésben meghatározottak szerint felhasználási jogot biztosít Megrendelő
részére a szoftver vonatkozásában. Vállalkozó fenntartja a jogot a szoftver változtatására a
jobb és hibátlanabb működés és nagyon funkcionalitás érdekében.

3.

Vállalkozó kötelezettséget vállal az általa nyújtott szolgáltatás részeként a Rendszer
beüzemelésére. Ezzel összhangban Megrendelő kötelezettséget vállal a Rendszer jelen
Felhasználási Szerződés rendelkezéseinek megfelelő és rendeltetésszerű használatára és
felhasználására.

4.

Vállalkozó, vagy annak megbízottja a jelen Felhasználási szerződésben meghatározottak szerint
oktatást (rendszer betanítást) biztosít a Megrendelő számára. Megrendelő szavatolja, hogy a
Rendszert kizárólag olyan végfelhasználók használják, akik alapvető informatikai ismeretekkel
rendelkeznek és részt vettek a Vállalkozó, vagy annak megbízottja által biztosított oktatáson.

5.

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Rendszer bevezetését követően
terméktámogatást nyújt. Ez tartalmaz munkanapokon 8 órától 17 óráig ún. Helpdesk és
készenléti szolgáltatást, szaktanácsadást valamint szoftver javítást. A Rendszer telepítésének
napjától teljes licenc díj fizetése esetén ennek díját jelen szerződés 1 évig tartalmazza. Az 1
évet meghaladóan a szoftverüzemeltetési támogatás díjköteles. A Megrendelő kifejezetten
tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a teljesítéskor hatályos szabályoknak megfelelő rendszert
szolgáltat a jelen szerződés alapján. A későbbi jogszabályváltozásoknak történő megfeleltetés
kizárólag a Terméktámogatási szerződés keretében az abban meghatározott díj ellenében
lehetséges.

III.

Felhasználási jogok

1.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem kizárólagos, időben és területileg korlátlan felhasználási
jogot biztosít Megrendelő részére a szoftver tekintetében.

2.

Megrendelő jogosult a szoftver futtatására, rendeltetésszerű működtetésére.

3.

Kizárólagosan a Vállalkozót illeti meg a szoftver többszörözésének, elektronikus adathordozóra
történő másolásának, terjesztésének, átdolgozásának, frissítésének, feldolgozásának, bármely
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módosításának joga - ideértve a hiba kijavítását is -, így ezen tevékenységek elvégzésére
Megrendelő nem jogosult. Kivételt jelent, ha Megrendelő egy esetleges hiba
bejelentéséhez/bizonyításához, a hibáról készít képi rögzítést (print screen), amelyet
Megrendelő kizárólag a Vállalkozó részére bocsáthat rendelkezésre.
Megrendelő nem jogosult továbbá a szoftvert alkotórészeire szétválasztani, illetve ezt
megkísérelni, a szoftver forráskódját felhasználni, módosítani, terjeszteni, továbbadni, azt
visszafejteni, illetve ezekre kísérletet tenni, a szoftver felhasználásával harmadik személy
részére szolgáltatást nyújtani, a szoftver felhasználására harmadik személy részére engedélyt
adni vagy a felhasználási jogot harmadik személyre átruházni.
A szoftver forráskódja jelen Felhasználási szerződés létrejöttét követően is Vállalkozó
tulajdonában marad, Vállalkozó a forráskódot Megrendelő részére nem adja át.
4.

A Megrendelő számára jelen Felhasználási szerződésben, valamint a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvényben (Szjt.) kifejezetten biztosított jogokon kívüli, a szoftverhez fűződő összes
jogot Vállalkozó fenntartja.
IV.

Felek jogai és kötelezettségei

1.

Vállalkozó a jelen Felhasználási szerződésben foglaltak szerint köteles elvégezni:
 a Rendszer paraméterezését és telepítését,
 a végfelhasználók Rendszer használattal kapcsolatos oktatását.

2.

Megrendelő köteles biztosítani a Rendszer működtetéséhez szükséges
körülményeket, különösképpen hálózati tápfeszültséget, internetkapcsolatot.

3.

Megrendelő köteles a szerződéses feltételeknek megfelelő Rendszer átvételére és a vállalkozói
díj szerződés szerinti megfizetésére.

4.

Megrendelő a jelen Felhasználási szerződés aláírásával felelősséget vállal azért, hogy sem saját
maga, sem a megbízásából, képviseletében vagy nevében eljáró harmadik személyek nem
hajtanak végre a jelen Felhasználási szerződés rendelkezéseibe ütköző cselekményeket.

5.

Vállalkozó egy év teljes körű jótállást biztosít a Rendszer vonatkozásában saját telephelyén,
illetve országos szervizhálózatában a Megrendelőhöz legközelebb eső helyen. A jótállással
kapcsolatos igények érvényesítésére egyebekben a Ptk. és a hatályos magyar jogszabályok
irányadók.

6.

Megrendelő jelen Felhasználási szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó, valamint a
Laurel Cégcsoport tagjai hivatkozzanak rá, mint a Rendszer felhasználójára és ügyfelükre, ennek
keretében nevét írásos dokumentumokban feltüntessék. A hozzájárulás e körben Megrendelő
arculati elemeinek – így különösen logójának – felhasználására is kiterjed.

7.

Vállalkozó tevékenysége során jogosult alvállalkozót igénybe venni. Utóbbit ugyanolyan
teljesítési kötelezettségek terhelik Megrendelő felé, mint magát a Vállalkozót.
V.

1.

megfelelő

Vállalkozási díj, pénzügyi teljesítés

A szerződött szolgáltatás díját a Vállalkozó által előzetesen a Megrendelő rendelkezésére
bocsátott írásos árajánlat alapján a Megrendelő által megrendelt opcióknak (konfigurációnak)
megfelelően kell megállapítani. Az előzőek szerint a megrendelés alapján kiszámított
vállalkozási díjat a Vállalkozó a megrendelés visszaigazolásában közli a Megrendelővel.
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Amennyiben a Megrendelő álláspontja szerint a Vállalkozó által visszaigazolt díj nem felel meg
az előzetes árajánlat szerint a Megrendelő által megrendelt szolgáltatások díjának, úgy a
Megrendelő köteles ezt haladéktalanul (24 órán belül) írásban jelezni a Vállalkozó felé.
Amennyiben a Megrendelőtől a visszaigazolással és az abban szereplő vállalkozási díjjal
kapcsolatban 24 órán belül írásos észrevétel, kifogás nem érkezik a Vállalkozóhoz, úgy a felek
között a szerződés a visszaigazolásban írtaknak megfelelően létrejön.
A vállalkozási díj magában foglalja:
a) a Rendszer működtetéséhez szükséges hardver eszköz díját.
b) a szoftver felhasználási jogainak ellenértékét, mint egyszeri licenc díjat.
c) a Rendszer működtetéséhez szükséges szolgáltatások ellenértékét.
 rendszertelepítés
 kassza installáció (paraméterezés, élesítés, NAV bejelentés)
 oktatás
 a Rendszer üzemképes állapotban történő átadását az üzemeltetés helyszínén
 megállapodás szerinti terméktámogatás (jogszabálykövetés, support)
2.

Vállalkozó a teljesítését követően a díjról számlát bocsát ki Megrendelő felé. A számla fizetési
határideje, annak kiállításától számított 10 naptári nap. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján késedelmi kamatkövetelésre jogosult.

3.

Amennyiben a Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésére részletfizetést, vagy más jellegű
fizetési kedvezményt kér, azt a megrendeléssel egyidejűleg írásban jelezheti a Vállalkozó
részére. Kifejezetten rögzítik a Felek, hogy bármilyen fizetési kedvezmény kizárólag egyedi
elbírálás esetén lehetséges és arra a feleknek külön szerződést kell kötniük. A Vállalkozó csak a
finanszírozási költségek megrendelő általi megtérítése esetén és egyedi mérlegelés alapján
biztosít fizetési könnyítést. A Vállalkozó döntését nem köteles indokolni.

4.

A Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, amikor az a
Vállalkozó bankszámláján jóváírásra került.

5.

A Rendszer hardver elemeinek tulajdonjoga kizárólag az 1-es pontban meghatározott díj teljes
összegének Vállalkozó bankszámláján történő jóváírása után száll át Megrendelőre. A szoftver
esetében tulajdon-átszállás nem történik, arra a Megrendelő kizárólag licenc használati jogot
szerez.

6.

Ha a Megrendelő bármilyen fizetési késedelembe esne, úgy Vállalkozó írásban felszólítja
Megrendelőt a pénzügyi teljesítésre. Amennyiben a felszólítást követő 8 naptári napon belül
továbbra sem rendezi tartozását Megrendelő, úgy Vállalkozó jogosult a Rendszer működésének
korlátozására, akár a működés felfüggesztésére is. Ez a szerződés rendkívüli felmondásának
alapesete.
VI.

A szerződés hatálya, megszűnése

1.

Jelen Felhasználási szerződés a licensz jog megszerzése kapcsán határozatlan időtartamra jön
létre és azon a napon lép hatályba, amikor azt már mindkét fél aláírta.

2.

Jelen Felhasználási szerződés a licenc jog vonatkozásában megszűnik,
a) ha a Felek a Felhasználási szerződés megszűntetését írásba foglalt közös megegyezéssel
elhatározzák,
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b) ha bármelyik fél a szerződést rendes felmondással 60 napos felmondási idő
megtartásával felmondja
c) ha a szerződést az arra jogosult fél azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondja.
3.

Jelen Felhasználási szerződésre vonatkozóan Felek a rendes felmondás jogának gyakorlását 60
napos felmondási időhöz kötik. A Vállalkozó a felmondási idő végéig nyújtja a szerződés
szerinti szolgáltatást, a Megrendelő pedig ezen idő alatt gondoskodik a szerződés megszűnését
követő időszakra nézve a szolgáltatás biztosításáról. A Vállalkozót a szerződés szerinti díjazás a
szerződés megszűnéséig terjedő időszakra – tehát a felmondási időre is - megilleti.

4.

Jelen Felhasználási szerződést a fél jogosult egyoldalú, írásba foglalt, indokolt nyilatkozatban
azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Megrendelő a felhasználási szabályokat megszegi,
b) Megrendelő bármely jelen Felhasználási szerződésben rögzített díj megfizetésével
késedelembe esik és díjfizetési kötelezettségének Vállalkozónak a díj megfizetésére
vonatkozó felszólítása után sem tesz eleget a felszólításban megjelölt határidőn belül.
Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a jótállási időn belül jótállási
kötelezettségeinek nem tesz eleget.

5.

A jelen szerződés megszűnésekor - rendkívüli felmondás esetén annak közlésekor – a
Megrendelő köteles a rendszer (szoftver) használatát megszüntetni, minden, a Vállalkozó
tulajdonát képező programot és adatállományt az adathordozóiról törölni. A Megrendelő nem
jogosult sem a programot, sem annak egyes részeit más célra sem felhasználni, annak
használatát másnak átengedni. A Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésekor a rendszer
működésének letiltására.

6.

Felek rögzítik, továbbá, hogy a jelen Felhasználási Szerződés megszűnésének esetére Vállalkozó
semminemű díj visszatérítésére semmilyen jogcímen a Megrendelő részéről nem kötelezhető.

VII.

Titokvédelem

1.

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Felhasználási szerződés és az annak teljesítése során
megismert, a másik fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb.
(jelen fejezetben a továbbiakban: adat), amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek
által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy
biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más
titokfajtának nem minősít - a Felek üzleti titkát képezi.

2.

Felek a tudomásukra jutó üzleti és egyéb titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen
szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a
tudomásukra jutott adatokat illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem
közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

3.

A titoktartási kötelezettség a jelen Felhasználási szerződés megszűnését követően is
időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

4.

A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt
kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.
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5.

A titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogi következményeken túl - a Felek
egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.
VIII.

1.

A felek kapcsolattartói

Megrendelő a megrendelésében kijelölte azokat a személyeket, akik jelen szerződés teljesítése
során a műszaki és egyéb kérdésekben egyeztetnek Vállalkozóval. A Vállalkozó kapcsolattartói
az előzetes tájékoztatóban megjelölésre kerültek, illetve a Vállalkozó elérhetőségei a honlapján
is megtalálhatók.
IX.

Vis maior

1.

Felek egyike sem tartozik felelősséggel a másik félnek és nem esik késedelembe, illetve nem
követ el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek teljesítését egy, a Felek érdekkörén
kívüli vis maior esemény akadályozza.

2.

A jelen szerződéses jogviszonyban vis maiornak tekintendő bármely olyan esemény, amely az
adott fél által nem befolyásolható és a fél nem képes a szerződés megfelelő teljesítését gátló
eseményt előidézni vagy elhárítani.

3.

Felek közül az, akinek érdekkörében az elháríthatatlan akadály felmerült, a körülmények által
lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles értesíteni a másik felet a vis maior esemény
bekövetkeztéről illetőleg jelen szerződés teljesítésére gyakorolt hatásáról és köteles mindent
megtenni kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. A fenti értesítésben meg kell
jelölni a szerződéses kötelezettségek teljesítésének várható késedelmi időszakát, amennyiben
az felmérhető az adott pillanatban.

4.

Vis maior esemény esetén egyik fél sem tartozik felelősséggel a másik fél irányába a jelen
Felhasználási szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése okán. Vis maior esemény
fennállta esetén Felek kötelesek egyeztetéseket folytatni a szerződés további teljesítésével
kapcsolatban.

X.

Záró rendelkezések

1.

Jelen Felhasználási szerződés hatályba lépésével a Felek között azonos tárgyban akár szóban,
akár írásban létrejött minden megállapodás – az egyedi szerződéses feltételeket tartalmazó
Megrendelőlap és a visszaigazolás kivételével - hatályát veszti és Felek teljes jogviszonyát
kizárólag jelen Felhasználási szerződés, illetve az egyedi megrendelés és a Vállalkozó
visszaigazolása szabályozza.

2.

Vállalkozó a szoftverhez terméktámogatási szolgáltatást csak a Terméktámogatási szerződési
feltételekben meghatározott feltételekkel nyújt Felhasználó részére. A Felek az egyértelműség
érdekében rögzítik, hogy amennyiben Felek között Terméktámogatási (support) szerződés
létrejött ugyan, azonban az elhárítandó hiba különösen olyan okból ered, amely a
terméktámogatási szolgáltatásnak nem része, úgy Vállalkozó egyoldalú döntése alapján szintén
a jelen szerződéstől eltérő dokumentumban rögzített Szolgáltatásjegyzék-és díjtáblázat szerint
jár el, amennyiben kapacitása engedi, Felhasználó igénybejelentése alapján.

3.

Jelen Felhasználási szerződés vonatkozásában a magyar jog szabályai irányadók. Felek jelen
Felhasználási szerződésből eredő jogviták eldöntésére kikötik a magyar bíróság joghatóságát.
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4.

A jelen Felhasználási szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar
jogszabályok - különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és az Szerzői jogi tv. rendelkezései az irányadók.

5.

Jelen Felhasználási szerződésből eredő vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások útján,
kölcsönös írásbeli egyezséggel kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem jár sikerrel, Felek a
jelen Felhasználási szerződéssel kapcsolatosan felmerült esetleges vitás ügyeik kapcsán hatáskörtől függően - kikötik a Székesfehérvári Városi Bíróság illetőleg a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6.

Amennyiben a jelen Felhasználási szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek minősülne,
ez a Felhasználási szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a
Felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.

Felek jelen Felhasználási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasása és
értelmezése után a külön megrendelő aláírásával és a megrendelés visszaigazolásával kölcsönösen
elfogadják és jogviszonyukra, illetve magukra nézve mindenben kötelezőnek ismerik el.
Székesfehérvár, 2016.
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