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ÁTALÁNYDÍJAS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS-VÁLTOZÁST KÖVETŐ
SZOFTVER-FRISSÍTÉS SZERZŐDÉS
(SEC-TUP-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 felek között 2001………-n szerződés jött létre annak érdekében, hogy Felhasználó a számítógépein (részletesen lásd: 1. Sz.
Melléklet) futó Dental szoftverhez kapcsolódó TB (OEP jelentés) modult (továbbiakban: Szoftver) biztonságosan működtesse,
és megkapja mindazon változtatásokat, melyek a törvényi szabályozás változásából erednek, és amelyek nélkül a Szoftver nem
működhet a hatályos rendelkezéseknek megfelelően.
2./ A szerződés időtartama:
A szerződés mindkét fél részéről történő cégszerű aláírását követő napon lép hatályba, és határozatlan időre szól.
3./ A szerződés megszűnése:
3.1./ A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják és megszüntethetik.
3.2./ Egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés 90(kilencven) napos felmondási idő mellett mindkét fél részéről bármikor
megszüntethető.
3.3./ Felhasználó a 6.3. pontban meghatározott esetben felmondási idő nélkül (azonnali hatállyal) jogosult a szerződés
megszüntetésére.
3.4./ Felhasználó ill. Fejlesztő jogutód nélküli megszűnése esetén.
3.5./ Fejlesztő jogosult felmondani a szerződést amennyiben Felhasználó – a Fejlesztő felszólítása ellenére – a szolgáltatási
díj fizetésével legalább 60 napos késedelembe esik.
4./ Fejlesztő kötelezettségei:
Az 1. pontban rögzített célok megvalósítása érdekében a Fejlesztő köteles
4.1./ Minden, a Szoftverre vonatkozó, a törvényi szabályozás változásából adódó programváltoztatást - melyek nélkül a
Szoftver nem működhet a hatályos rendelkezéseknek megfelelően - végrehajtani. Ezen fejlesztések eredményeként
előállított Szoftver-változatot egy példányban Felhasználó rendelkezésére bocsátani az új Szoftver-változathoz tartozó
telepítő programmal, telepítési- valamint felhasználói útmutatóval együtt.
4.2./ Felhasználó által dokumentáltan bejelentett szoftver hibákat megszüntetni, ezek elhárítását a bejelentéstől számított
24 órán belül megkezdeni.
4.3./ Felhasználó részére folyamatos szaktanácsadást nyújtani.
4.4./ A Fejlesztő 4.2. pont szerinti kötelezettsége nem terjed ki a szoftver nem rendeltetésszerű használatából eredő hibák
(pl. hibás törlés, vírusfertőzés) következményeinek megszüntetésére.
5./ Felhasználó kötelezettségei:
5.1./ Jelen szerződés alapján a Felhasználónak nyújtott 4. pont szerinti szolgáltatások díja havonta az 1. Sz. Mellékletben
részletezetteknek megfelelően alakul. Felhasználó a szerződés megkötésétől kezdődően negyedévente, az időszakfordulónak megfelelő hónap 15. napjáig köteles a soron következő három hónapra vonatkozó, - fenti díjak és az 1.
Sz. Melléklet alapján esedékes - szolgáltatási díjat Fejlesztőnek kifizetni.
5.2./ Ezen felül Szolgáltató jogosult Felhasználó igényei szerint, vagy a szerződés keretében elvégzett helyszíni munkákkal
kapcsolatban felmerült kiszállási költségeit kiszámlázni.
6./ Vegyes rendelkezések:
6.1./ A szerződés évfordulóján fejlesztőnek joga van az 1.Sz. Mellékletben meghatározott árak felülvizsgálatára,
ugyanakkor az esetleges árváltozásokról köteles Felhasználót az új árak életbelépése előtt három hónappal értesíteni.
6.2./ 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.
6.3./ A Fejlesztő vállalja, hogy amennyiben a szerződés szerinti kötelezettségeit a Felhasználó írásbeli felszólítása ellenére
nem teljesítené, és a Felhasználó emiatt a szerződést egyoldalúan megszüntetné, úgy 6 /hat/ havi szolgáltatási díjnak
megfelelő meghiúsulási kötbért fizet a Felhasználónak. Ebben az esetben a Felhasználó részére vissza kell fizetni a
már előre kifizetett szolgáltatási díj időarányos részét is.
6.4./ Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
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ÁTALÁNYDÍJAS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS-VÁLTOZÁST KÖVETŐ
SZOFTVER-FRISSÍTÉS SZERZŐDÉS
(SEC-TUP-2000-5001)
1.sz. Melléklet
Az Átalánydíjas Törvényi Szabályozás-változást Követő Szoftver-frissítés Szerződés az alábbiakban részletezett,
meglévő rendszerre vonatkozik.

Dental

4 TB (OEP jelentéskészítő) modul licenszjogok
… db hálózati szerver

(3.500 Ft + ÁFA / hó)

… db hálózati munkahely (1.500 Ft + ÁFA / hó)
… db lokális munkahely

(3.500 Ft + ÁFA / hó)

Szerződés összesített havi díja:

………….. + ÁFA

Negyedéves szolgáltatási díj:

...…….. + ÁFA
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