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SZOFTVER FELHASZNÁLÓI LICENSZ SZERZŐDÉS
(SEC-SZL-2002-5001)
Amely létrejött egyfelől a SEC Software Technology & Studio Kft. (1025 Budapest, Muraközi u. 2./D. cégjegyzékszám: 0109-074832; adószám:10506428-2-41) - a továbbiakban: Fejlesztő -, másfelől az Egészség Egészségügyi Szolgáltató Bt.
(1111 Kiss utca 53. cégjegyzékszám: 00-00-000000; adószám: 11111111-1-11)- a továbbiakban: Felhasználó - között az
alulírott napon a következő tartalommal:
1./ A szerződés célja:
A Felhasználó betegeinek számítógépes nyilvántartásához szükséges program, valamint a programfrissítések, és a program
használatához szükséges szakmai támogatás nyújtása.
2./ A Szerződés tárgya:
A Szolgáltató az általa kifejlesztett és szupportált fogorvosi betegnyilvántartó szoftver – az 1. Sz. mellékletben részletezett
verziója és az e verzióhoz kapcsolódó kiegészítő modulok (a továbbiakban együttesen: Szoftver) – használati joga. A Szoftver
funkcióinak részletes leírását a hozzá tartozó – és a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Felhasználó részére átadott –
dokumentáció tartalmazza.
3./ A szerződés időtartama:
A felhasználói jogviszony a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.
4./ Szolgáltató kötelezettségei:
4.1./ Szolgáltató a Szoftvert, a Szoftver kezelési leírását Felhasználó részére átadja, valamint vállalja a Szoftver
kezelésének betanítását, az aktuális szolgáltatási árlistában meghatározott díj ellenében. Szolgáltató a szerződés
időtartamára garanciát vállal a Szoftver üzemszerű használatra való alkalmasságáért.
4.1./ Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt elvégzett programmódosításokat ingyenesen Felhasználó
rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a fejlesztési feladatok elvégzését követően megváltozik a programcsomag
működése, Szolgáltató köteles tájékoztatni Felhasználót a Szoftver megváltozott működéséről. A Szoftver
működésének változása nem járhat a Felhasználó érdekeinek sérelmével.
5./ Felhasználó kötelezettségei:
5.1./ Felhasználó a szerződés megkötésétől kezdődően minden hónap 15. napjáig előre az 1.sz. Melléklet szerinti
felhasználói díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.
5.2./ Ezen felül Szolgáltató jogosult Felhasználó igényei szerint, vagy a szerződés keretében elvégzett helyszíni munkákkal
kapcsolatban felmerült kiszállási költségeit kiszámlázni.
6./ A szerződés megszűnése:
6.1./ Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják és megszüntethetik.
6.2./ Egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés 90 (kilencven) napos felmondási idő mellett mindkét fél részéről
megszüntethető.
6.3./ Felhasználó halálával/jogutód nélküli megszűnésével, illetve a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén.
7.1./Szolgáltató jogosult felmondani a szerződést amennyiben a Felhasználó – a Szolgáltató felszólítása ellenére – a bérleti
díj fizetésével legalább 60 napos késedelembe esik.
6.5./ A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Felhasználó/jogutódja köteles a Szoftvert a
Szolgáltató/jogutódja részére visszaadni. Amennyiben ez olyan okból nem lehetséges, amelyért felelős, a Felhasználó
kötelezi magát 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint) kötbér és az azt meghaladó kár megfizetésére.
7./ Vegyes rendelkezések:
7.1./Szolgáltató kijelenti, hogy kizárólagos rendelkezési joggal bír a Szoftver tekintetében, jogosult annak forgalmazására,
ezzel harmadik személy jogait nem sérti.
7.2./ A Szoftvert a Felhasználó csak a saját működéséhez szükséges mértékben használhatja, azt másnak nem adhatja át,
nem értékesítheti, nem publikálhatja. Felhasználó a Szoftverről kizárólag biztonsági másolatokat készíthet, amelyeket
azonban a szerződés megszűnése esetén köteles megsemmisíteni.
7.3./ Szolgáltatót a szolgáltatási díjon és a 6.2 pont szerinti, esetlegesen felmerülő, járulékos díjakon, illetve
költségtérítésen felül szerzői díj nem illeti meg.
7.4./ A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben birtokukba jutott valamennyi adatot,
információt üzleti titokként kezelni, illetőleg csak a másik fél előzetes hozzájárulása alapján jogosultak tájékoztatást
adni harmadik személyek számára.
7.5./ Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a szerződés szerinti kötelezettségeit Felhasználó írásbeli felszólítása ellenére
sem teljesítené, és a Felhasználó emiatt a szerződést egyoldalúan megszüntetné, úgy 6 (hat) havi szolgáltatási díjnak
megfelelő meghiúsulási kötbért fizet a Felhasználónak. Ebben az esetben Felhasználó részére vissza kell fizetni a már
előre kifizetett szolgáltatási díj időarányos részét is.
7.6./ A jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
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SZOFTVER FELHASZNÁLÓI LICENSZ SZERZŐDÉS
(SEC-SZL-2002-5001)
1. sz. Melléklet
A szoftver felhasználói licensz szerződés az alábbiakban részletezett rendszerre vonatkozik.

Dental

4 DMS/R-System

Fő program:
… db …………………
Kiegészítő modulok:
… db …………………
… db …………………
… db …………………
… db …………………
Hálózati munkahely:
… db …………………

Szoftver Felhasználói Licensz Szerződés havi díja:

Szoftver Felhasználói Licensz Szerződés negyedéves díja:

……….. Ft + ÁFA

……….. Ft + ÁFA
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