
Általános szerződési feltételek

A Novitax Számviteli Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1105 Budapest, Gitár utca 4., adóig, 
szám: 10432390-2-42, továbbiakban: NOVITAX) az általa forgalmazott programok használati feltételeit a program 
használói (továbbiakban Felhasználó) részére a kővetkezők szerint határozza meg:

1. A szerződés tárgya
A NOVITAX által forgalmazott programcsomagok (továbbiakban: szoftver) felhasználási jogának átruházása, a 
szoftver karbantartása, kiegészítése, fejlesztése, a törvényi változásokhoz való hozzáigazítása.

1.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az említett szoftver számítógépi programalkotás, amely a NOVITAX Kft- 
vel munka, illetve polgári jogviszonyban lévő fejlesztők, alkotók szellemi alkotása. A szoftver kizárólagos 
forgalmazója a NOVITAX Kft., amely e jogait jelen szerződéssel nem ruházza át a Felhasználónak.

1.2. A NOVITAX a szoftver felhasználói jogait csak a programhasználati díjjal megfizetett időszakra vonatkozóan 
engedi át a Felhasználónak, amely átengedés többek között kiterjed a Felhasználó által jogosultan használt 
telephelyeken, számítógépeken, és cégek vonatkozásában:

• a képernyőn történő megjelenítésre,
• a programok futtatására, működtetésére,
• a programok biztonságos üzemeltetéshez szükséges mértékben történő tárolására és mindehhez szükséges 

többszörözésére.

Az előző bekezdés szerinti jogátruházás a Magyar Köztársaság területére vonatkozik, és a megfizetett időszak 
tekintetében határozatlan időre, azaz a szoftvernek, mint szellemi alkotásnak az 1999. évi LXXVl törvényben 
meghatározott teljes védelmi idejére szól.

A szoftverek szolgáltatásait, az ellátott funkciókat, a program dokumentáltságát, és egyéb funkcióit a Felhasználó a 
szoftverek demo változataiból ismerheti meg, amely változatok a NOVITAX honlapjáról letölthetők, igény esetén a 
Felhasználó részére az aktuális árlistában szereplő áron, postai úton eljuttat. A NOVITAX nem kötelezhető a demo 
verzióban működő funkciókon kívüli funkciók fejlesztésére.

A szoftver elektronikus dokumentációiban meghatározott, a szoftver használatához szükséges hardver 
konfigurációkat és alapszoftvereket a Felhasználónak kell biztosítania.

2. A Felhasználó évente egy alkalommal, a programátvételi lapokon tesz jogszerű nyilatkozatot a konkrét 
szoftverhasználatról, amely dokumentumban megjelöli a használt szoftvereket, felhasználói jogosultságokat, 
telephelyeket, a használt számítógépek számát. A NOVITAX a későbbiekben leírt egyéb feltételek megléte esetén, a 
programátvételi lapokon jelöltek szerint ruházza át az egyes szoftverek felhasználói jogosultságát. Ennek 
megtagadása esetén az ok megjelölésével írásban értesíti a programátvételi lap beküldőjét.

A demo változatok a konkrét felhasználói jogosultság ismeretében, a regisztrációs eljárás keretében vállnak a 
Felhasználó nevére regisztrált, jogszerűen használható szoftverré. A NOVITAX kötelezettséget vállal arra, hogy a 
regisztrált programok a demo programok valamennyi megrendelt funkcióját tartalmazzák.

3. A programcsomagot szerzői jog védi. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szoftvert harmadik személyek részére 
semmiféle módon tovább nem adja, azt csak a programátvételi lapon megjelöltek, és az azt kiegészítő írásos 
módosítások szerint használja. Az általa készített valamennyi listán „regisztrált felhasználóként”, saját cégszerű adatai 
szerepelhetnek. Tilos a rendeltetésszerű használatot meghaladó elemzésnek alávetni, visszafordítani, visszafejteni, 
belőle forráskódot előállítani, vagy olymódon használni, amely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

4. A NOVITAX az egy adószámmal rendelkező szervezetet tekinti egy Felhasználónak. A Felhasználó az a jogi, vagy 
nem jogi személy, aki (amely) a cégszerű aláírással ellátott programátvételi lapon ezen ajogcímen meg van jelölve. A 
továbbiakban a telephely, számítógép, és a használó személy meghatározása egy Felhasználóra vonatkozik. Nem 
tekinthető Felhasználónak az a személy, aki a NOVITAX szoftverrel ügyviteli szolgáltatást végez, arról számlát 
bocsát ki, de NOVITAX szoftver felhasználóként nincs nyilvántartva, azaz saját nevében programátvételi lapot nem 
töltött ki, de a szoftvert bármilyen jogcímen használja, a végzett szolgáltatásról a saját nevében számlát állít ki, vagy 
bevételre tesz szert.



5. A NOVITAX a szoftver használatára jogosultnak tekinti azokat a természetes személyeket, akik a Felhasználó 
tulajdonosai, alkalmazottai, vagy a Felhasználó megbízásából, nem vállalkozóként, vagy vállalkozói szerződéssel a 
Felhasználó telephelyén és számítógépén használják a szoftvert, és a megbízott a szoftverrel saját jogon nem 
szolgáltatnak, a szolgáltatásról harmadik személyek részére számlát nem adnak ki annak használatából bevételük
nincs.

6. A NOVITAX székhelynek, és telephelynek a Felhasználó társasági szerződésében, vállalkozói igazolványában 
szereplő, az illetékes cégbíróságon cégjegyzékben bejelentett, - ennek hiányában az APEFI-hez bejelentett - 
székhelyeit, telephelyeit, és a szoftver használatára jogosult természetes személyek lakását tekinti abban az esetben, 
ha a lakás a programátvételi lapon telephelyként fel van tüntetve. Telephelyen fizikai értelemben egy épület, vagy zárt 
épülettömb értendő. Nem tekinthető telephelynek a Felhasználó ügyfelének telephelye. Amennyiben a szoftver 
használata ott történik, azt a NOVITAX részére jelezni kell, amely esetben a NOVITAX jogosult a telephely 
használati felárat felszámítani. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat írásban köteles haladéktalanul 
bejelenteni, az ennek elmaradásából keletkező károk a Felhasználót terhelik.

7. A NOVITAX a Felhasználó számítógépeinek a Felhasználó eszköznyilvántartásában szereplő számítógépeket 
tekinti. A számítógépeket sorszámozni kell, és a gépek számát telephelyi bontásban fel kell tüntetni a programátvételi 
lapokon. A telephely, gép felsorolás hiányában a NOVITAX a programátvételi lapot érvénytelennek tekintheti. 
Cégszám korlátozás esetén azt is meg kell jelölni, hogy melyik az a számítógép, amelyen a könyvelt cégeket a 
Felhasználó regisztráltatni kívánja. A gépváltozásokat a NOVITAX részére jelezni kell, meghatározva, hogy az új gép 
mely telephelyre került, illetve mely gép kerül ki a használatból. A gép kivonását a NOVITAX csak abban az esetben 
fogadja el, ha a Felhasználó a bejelentéssel együtt beküldi az összes használatban maradt gép regisztrációs lapjait.

8. A szoftverrel feldolgozható cégek számát a kitöltött, és cégszerűen aláírt programátvételi lapokon kell jelezni. 
Cégkorlátozásos felhasználás esetén az alapdíj legfeljebb három gép, és két telephely használatát és regisztrációját 
jelenti. Ezekben az esetekben a további gépek, és telephelyek regisztrációjáért gépenként a mindenkori felhasználási 
számhoz igazodó, az aktuális árlistában szereplő kiegészítő használati díjat kell megfizetni.

9. A Felhasználó a szoftvert a programátvételi lapon megrendelt számú vállalkozásra, a programátvételi lapon 
feltüntetett telephelyeken és számítógépeken használhatja. Amennyiben a Felhasználó az éves programátvételi 
lapokon jelölt felhasználásokon változtatni kíván, azt negyedévente, a negyedév első hónapja előtt írásban, az összes 
használt gép regisztrációs állományainak megküldésével együtt teheti meg. A legkisebb rendelési időszak egy 
negyedév.

A megrendelés módosításnak minden esetben tartalmaznia kell a cégek felsorolását (a cég adószáma, neve, alakulás 
kelte), a változás időpontját, a változás módját (bővítés, lemondás). A NOVITAX az évközi céglemondást, cégek 
cseréjét függetlenül attól, hogy a regisztrált cégben történt-e bizonylatrögzítés csak a számlával még nem rendezett 
időszakra fogadja el. A NOVITAX a megemelt felhasználás esetén a díjkülönbözetről azonnal jogosult díjbekéröt 
kibocsátani, a cégszám emelés csak a különbözeti díj beérkezése után válik érvényessé. Cégszám csökkentés, 
cégcsere érvényesítéséhez új regisztráció szükséges, ezért a módosításhoz új regisztrációs állományt is mellékelni 
kell.

Amennyiben a cégszám növekedésével a Felhasználó felhasználási kategóriát vált, a korábbi, és az új kategória 
közötti különbséget visszamenőlegesen az egész évre meg kell fizetni.

10. A NOVITAX a programot az illetéktelen felhasználás, másolás ellen regisztrációs eljárással védi. A szoftver 
szerződésszerű használtának ellenőrzéséhez a NOVITAX-nak jogában áll a Felhasználó telephelyein a Felhasználó 
számítógépeit bármikor felülvizsgálni, amelyet a Felhasználó köteles lehetővé tenni. Indokolt esetben a NOVITAX 
kérheti a szoftverrel feldolgozott vállalkozások listáját (adószám, név).

11. A szoftver használati díját, és a díjfizetés gyakoriságát (éves, negyedéves, havi fizetés) a NOVITAX a Felhasználó 
által évente kitöltött programátvételi lapok, és az éves hivatalos árlista alapján, állapítja meg. A NOVITAX az éves 
árlistáját a programátvételi lapokkal együtt köteles a Felhasználó részére postázni. A számlázási hó a számlázási 
időszak első hónapja, éves fizetés esetén január, negyedéves fizetés esetén a negyedév első hónapja.

12. A NOVITAX az esedékes használati díjat a számlázási hó első 10 munkanapjáig számlázza a Felhasználó részére, 
aki azt a számla beérkezésétől számított 5 napon belül tartozik átutalni a NOVITAX egyszámlájára (NOVITAX Kft. 
11786001-20011150). A NOVITAX által kibocsátott számlákon felek által elfogadott teljesítési időpont a számla



kiállításának időpontja. Amennyiben e kérdésben jogszabályi változás következik be, a NOVITAX fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a számláján szereplő dátumokat a jogszabályi változásokhoz igazítsa.

Késedelmes fizetés esetén a NOVITAX jogában áll:

• A program használati idejét a megfizetett időszakra korlátozni;
• Az új változatok küldését a tartozás megszűnéséig szüneteltetni;
• A programhasználati díjat „Díjbekérő levéllel” előre bekérni;
• Több időszaki tartozás esetén a szerződést felbontani;
- A jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.

A NOVITAX a Díjbekérő levélre fizetett programhasználati díjról az összeg számláján való megjelenését követő 5 
munkanapon belül köteles számlát kiállítani, a számlával együtt a hosszabbító programváltozatot is feltölti 
honlapjára. Pontatlan fizetés esetén a NOVITAX Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy az 1.000 Ft alatti 
túlfizetést teljesítésnek tekinti, nem utalja vissza, és nem számítja be a következő fizetésbe. Az 1.000 Ft-ot meghaladó 
téves többlet utalás esetén az összeg sorsáról a Felhasználónak írásban kell rendelkeznie (beszámítást, vagy 
visszautalást kérhet).

13. A NOVITAX a szoftver változatait telepíthető formában, juttatja el a Felhasználóhoz, annak telepítése, 
installálása a Felhasználó feladata.

A NOVITAX a Felhasználó írásos igénye alapján az éves árlistájában közölt díjért, egyeztetett időpontban vállalja, 
hogy a rendszert a Felhasználó számítógépeire telepíti.

A telepítési díj nem foglalja magában az utazási költséget, a kiszállási díjat, amelyet a NOVITAX az éves árlistájában 
feltüntetett kilométer, illetve kiszállási díjon számláz. A Felhasználó telephelyén végzett munka ellenértékét a 
Felhasználó készpénzben tartozik megfizetni a munkát végző személynek.

14. A Felhasználó betanítása előre egyeztetett időpontban, a NOVITAX telephelyén térítésmentes. A térítésmentes 
betanítás a programhasználat első évében három alkalomra, a következő években egy alkalomra vonatkozik, amely 
alkalmak után a NOVITAX az árlistában szereplő betanítási óradíjat számlázhatja a Felhasználó részére.

A Felhasználó telephelyén, egyeztetett időpontban történő betanításért az árlista szerinti betanítási díjat a kiszállási, 
vagy utazási költséget készpénzben meg kell fizetni a betanítást végző személy részére.

15. A NOVITAX vállalja, hogy a jogszabály miatti változások átvezetése vagy a bármilyen okból keletkezett új 
változatokat térítésmentesen, juttatja el a Felhasználó részére, (felteszi honlapjára, és az új változat letölthetőségéről 
elektronikus körlevelet küld). Az új változatok telepítése a Felhasználó feladata.

16. A NOVITAX a szoftver jogszabályszerűségét szavatolja. Nem terjed ki a szavatosság a következő esetekre:
• a hiba az adatrögzítés folyamatában keletkezik,
• a hiba oka rögzítendő bizonylaton szereplő téves, valótlan adat,
• a Felhasználó nem tartotta be a program dokumentációjában, verzióinformációjában leírtakat, valamint az 

érvényes jogszabályokat,
• az adatvesztéseket, adathibákat nem programhiba okozta (pl. a Felhasználó berendezésének meghibásodása, 

áramhiba, más szoftverrel való összeakadás, a kiszolgáló szoftver (pl. az operációs rendszer) hibája, stb.),
• a Felhasználó a programot a dokumentációban előírt minimális konfigurációnál kisebb gépen, vagy nem 

megfelelő szoftverkörnyezetben futtatja,
• a program működési környezetét az installálás után a Felhasználó gépén megváltoztatják, vagy ha a Felhasználó 

gépe vírussal fertőzött,
• ha a Felhasználó bármelyik új programváltozatot nem töltötte be,
• ha a szoftver által készített, vagy az azzal megegyező tartalmú, a Felhasználó által aláírt kimutatásban, 

bevallásban a dokumentum aláírása után a Felhasználó hibát talál,
• ha a Felhasználó nem menti a könyvelési állományait.

17. A programcsomag sérülése, a megállapodáshoz képest új gép vagy telephely beállítása, a téves könyvelések, 
vírusfertőzés vagy más, nem a NOVITAX hibájából szükségessé váló esetleges kiszállás, adatjavítás vagy az igényelt 
helyszíni képzés költségeit a NOVITAX árlistája alapján, a ténylegesen felmerült költségeit is figyelembe véve



jogosult kiszámlázni. A bármilyen okból szükségessé váló kiszállás munka, és kiszállási díját a Felhasználó 
készpénzben tartozik megfizetni a munkát végzőnek.

A munkadíj felszámítása nem vonatkozik arra az esetre, ha a kiszállás bizonyítottan programhiba, vagy a NOVITAX 
egyéb hibája miatt vált szükségessé.

18. Jelen szerződés hatálya a szoftver jogszerű használatának teljes idejére szól.

A programátvételi lapokon bejelölt konkrét szoftver használat egy könyvelési évre vonatkozik (egy könyvelési év az 
év első napjától az előírt bevallások, adatszolgáltatások teljesítéséig tart). A programátvételi lapon jelölt 
programhasználatot gazdálkodási éven belül mindkét fél csak írásban és alapos indokkal mondhatja fel. A 
Felhasználó a programhasználatot a kiszámlázott időszakra visszamenőleges hatállyal, alapos indokkal sem 
mondhatja fel.

A NOVITAX, ha eiTe a Felhasználó alapos okot nem szolgáltat, a szerződést egyoldalúan gazdálkodási éven belül 
nem mondja fel. A szerődést azonnali hatállyal egyoldalúan csak abban az esetben mondhatja fel, ha a jelen 
szerződésben foglalt rendelkezéseket a Felhasználó megszegi.

Fia a programhasználatot alapos indok nélkül, a Felhasználó könyvelési éven belül mondja fel, úgy az év hátralevő 
hónapjaira vonatkozó használati díjat egy összegben köteles megtéríteni.

19. A NOVITAX a programhasználat megszűnése esetén, a Felhasználó által programhasználati díjjal megfizetett 
időszakra visszamenőlegesen, a Felhasználó igénye esetén a jogszabályokban meghatározott ideig köteles az igényelt 
változatokat a Felhasználó részére hozzáférhetővé tenni, az első alkalommal térítésmentesen, a további alkalmakkor a 
mindenkori árlista szerinti áron. A korábbi időszakokhoz való hozzáférést a NOVITAX megtagadhatja, ha a 
Felhasználó:

- fizetetlen számlát hagyott hátra,
- a szerződést a Felhasználó könyvelési éven belül szüntette meg,
- a programhasználat a program jogosulatlan használata miatt szűnt meg.

A NOVITAX a fenti okok megszűnése esetén a korábbi időszakok programváltozatait elérhetővé teszi a Felhasználó 
részére.

20. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése közben közöttük felmerülő vitás kérdéseket 
elsődlegesen peren kívül, tárgyalás útján próbálják meg rendezni.

21. Ennek eredménytelensége esetén a bírósági eljárásra a felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos alávetéses illetékességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2014.

Zelenák András 
ügyvezető


