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l. Preambulum

1.

2.

A NEXONtime szaftver a Microsoft Windows környezetben futó szoftver, amely gazdálkodó szervezetek 
bérügyviteli feladatainak gépi feldolgozására képes.
A jelen szerződés célja: a Felhasználó humánügyviteli feladatainak számítógépes feldolgozásához 
szükséges - 1.1. pontban rögzített - Szaftver, valamint - a hatályos jogi környezetnek való megfelelőség 
biztosítása érdekében - a Szaftver Szerződésben rögzített típusú új verzióinak átadása a Felhasználó 
részére, valamint a Szaftver felhasználásához szükséges szakmai támogatás, illetve a Szaftver 
karbantartásának biztosítása Jogtulajdonos által.

Értelmező rendelkezések 
1. Meghatározások

a.

f.
g.

m.

n.

o.

p.
q-
r.

„Szerződés" alatt a jelen Szaftverfelhasználási és -követési szerződés értendő, annak hatályba 
lépését követően, minden későbbi - Felek közös megegyezése - alapján létrejött írásbeli 
módosításával és mellékleteivel együtt
"Dokumentáció" alatt a Jogtulajdonos által a ll.l.g. pont szerinti Szaftverhez mellékelt, a szerzői 
jog védelme alá tartozó elektronikus felhasználói leírás értendő
"Jogtulajdonos" alatt a NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
értendő
"Felhasználó" alatt az a természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem 
rendelkező gazdasági társaság, illetve más jogi személy értendő, aki a Jogtulajdonossal a ll.l.a. 
pont szerinti Szerződést megköti
"Szoftver" alatt a NEXONtime szoftver, mint standard, futtatható szaftver értendő, melyet a 
Jogtulajdonos az alábbiakban a Felhasználó rendelkezésére bocsát a Szerződésben rögzített 
időtartamra
"Verzió" alatt az Új Verzió, Módosított Verzió vagy Követési Verzió értendő 
"Új Verzió" (Major Release, UPGRADE) alatt a Szaftver funkcionalitásának nagyobb mértékű 
módosítása, funkcionalitásának, platformjának illetve fejlesztői környezetének változása értendő 
"Módosított Verzió" (Minor Release, UPDATE) alatt a Szaftver kisebb mértékű bővítése értendő 
"Követési Verzió" (Maintance Release, UPDATE) alatt a Szaftverben egy verzión belül eszközölt, a 
hatályos jogi szabályozással történő harmonizáció értendő
"Szoftverfejlesztési Szerződés" alatt a Jogtulajdonos és a Felhasználó között önállóan - a 
Szerződéstől elkülönülten - megkötött Szaftverfejlesztési Szerződés értendő 
"Egyidejű Felhasználók" alatt azok a Szerződésben meghatározott korlátozott számú személy 
értendő, akik a Felhasználó munkavállalóiként, illetve megbízottjaiként engedéllyel rendelkeznek 
a licencben a Felhasználó rendelkezésére bocsátott Szaftver egyidejűleg egy rendszeren 
(hálózaton) belül történő, a Felhasználó belső üzleti céljait szalgáló használatára.
"Szoftver licenc" alatt a Szaftver használati joga értendő, 1 (egy) szaftver példányra, a 
Szerződésben meghatározott számú felhasználóra, kizárólag saját használatra. A jelen 
felhasználási engedély kiterjed a szaftver követési verzióinak azonos feltételek mellett történő 
használatára is.
"Szoftver példány" alatt egy adott paraméterezéssel felállított szaftverrendszer (éles rendszer) és 
annak tetszőleges céllal készített tesztelési hű másolata (tesztelési rendszer), valamint az oktatási 
példány értendő.
"Saját használat" alatt a Szaftver példánynak a Felhasználó általi, kizárólag saját működési körén 
belüli (nem kereskedelmi, értékesítési stb.) belső célra történő használata értendő. A Szaftver 
(példány) egészének vagy részének, bármiféle okból vagy célból harmadik fél részére történő 
átadása, használatba adása, nem minősül saját használatnak, kivéve azt az esetet, amennyiben 
arra a Szerződés rendelkezéseivel összhangban kerül sor.
" Mérföldkő" alatt a Szaftver bevezetésének teljesítési ütemezését szakaszaló olyan esemény
értendő, amelynek időpontja a Szerződés l. számú mellékletében meghatározott, amelyhez
részteljesítések, teljesítésigazolások, és szerződésszerű teljesítés esetén kifizetés kapcsolódik.
"Szjtv" alatt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értendő
"Ptk" alatt a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. értendő
"Hiba" alatt minden olyan "üzemkritikus hiba" - mint a Szaftverben előforduló megismételhető
tévedés és elégtelenség - értendő, mely a Szaftver üzemszerű működéséhez szükséges
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rendeltetésszerű használatot akadályozza. Járulékos funkcionalitás nem tekinthető Hibának. Az 
"enyhe" és az "általános" hiba jelen Szerződésben nem sorolandó a Licencadó felelősségi körébe 
vont hibának.

s. "Üzemkritikus" hiba alatt minden olyan a Szaftverben előforduló tévedés vagy elégtelenség 
értendő, amikor a Szoftver használata egyáltalán nem lehetséges vagy a Szoftver leáll és a 
jelentkezett hiba megkerülésére nincs mód.

t. "Általános" hiba alatt minden olyan, a Szaftverben előforduló tévedés vagy elégtelenség értendő, 
amikor a Szoftver használata során a gyakran használt funkcióban hiba jelentkezik, mely 
komolyan hátráltatja a rendeltetésszerű használatot, de a Szoftver, mint programrendszer másik 
ágán ugyanezen adatok bevitele vagy kezelése lehetséges.

u. "Enyhe" hiba alatt a Szoftver megjelenési hibája, illetve egyéb felhasználói kellemetlenséget 
okozó hiba értendő, amely a Szoftver rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.

2. Mellékletek

Az alábbiakban tételesen felsorolt mellékletek-továbbiakban: Mellékletek vagy egyenként: Melléklet - a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

I. sz. melléklet: A NEXONtime humánügyviteli rendszer telepítésének helye, kapcsolattartók, éles 
indulás, bevezetési feladatok
II. sz. melléklet: A NEXONtime humánügyviteli rendszer díjai
III. sz. melléklet: Adatlap a rendszerkövetelmények meglétéről

lll. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Szerződés tárgya: a Jogtulajdonos a Szerződésben nem kizárólagos és nem korlátlan jogot és licencet 
biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Felhasználó belső üzleti céljaira - saját használatára a NEXONtime 
szoftver Szerződés ll. számú Mellékletében meghatározott moduljának, mint Szaftvernek példányát 
használja. A modulok nem használhatóak más személy, szerv, vagy szervezet által. A Felhasználó a 
Szoftvert csak a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően használhatja.

A licenc a Szaftvernek azokra a Verzióira is kiterjed, amelyeket a Jogtulajdonos a Szerződésben foglaltak 
szerint ad át a Felhasználónak.

A Jogtulajdonos a Szoftver felhasználási jogának biztosításán túl a Szerződés IV. pontjában részletezett 
szolgáltatásokat is nyújtja a Felhasználónak.

A Szoftver egyes funkcióinak részletes leírását a Szoftver átadásával a Jogtulajdonos által a Felhasználó 
részére egyidejűlegesen átadott felhasználói leírás (Dokumentáció) tartalmazza, melynek használati joga a 
licencben benne foglaltatik.

A Szerződés tárgyát képezi továbbá a hatályos jogi környezetnek való megfelelőség biztosítása érdekében 
a Szoftver Követési Verzióinak biztosítása is a Felhasználó részére (szoftverkövetés), a jogszabályokban 
előírt határidőn belül - illetve, ha ez nem lehetséges, akkor a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül- 
oly módon, hogy a szükséges feldolgozások időben elvégezhetők legyenek.

1. A FELHASZNÁLÓI LICENC TERJEDELME

A felhasználói jog átruházása a Szoftver nem korlátlan - és nem kizárólagos - használati jogának 
átruházását jelenti.
Nem korlátlan, mert a Jogtulajdonos a Szoftver használatát a Felhasználó teljes belső működési körén 
belül alkalmazott számítógépes hálózatán, csupán az ll. sz. mellékletben meghatározott számú 
felhasználóra engedélyezi, a Felek megállapodása alapján Egyidejű felhasználóként

Nem kizárólagos, mert a Felhasználó nem minősül az Szjt. alapján kizárólagos felhasználási engedéllyel 
rendelkezőnek, azaz a Szoftver használatára nem kizárólagosan jogosult. Felhasználó a Jogtulajdonos 
külön engedélye nélkül nem adhatja a Szoftvert semmilyen jogcímen másnak a tulajdonába, birtokába 
vagy használatába, nem adhatja továbbá a Szoftvert harmadik személynek bérbe vagy licencbe, nem
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jogosult annak elzálogosítására, sem díjazás ellenében, sem térítésmentesen.

Amennyiben a Felhasználó a Szerződés előző pontjában rögzítettek megsértésével lehetővé teszi, hogy 
harmadik fél a Szaftvert engedély nélkül használja, Felhasználó és a harmadik személy egyetemlegesen 
felelős a Szaftver jogtalan használatáért járó licencdíj megfizetésére, a jogtalan használat megkezdésének 
napjától kezdődően. A Jogtulajdonos által érvényesített licencdíj megtérítése nem befolyásolja a 
Jogtulajdonos jogosultságát arra, hogy a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett 
kárért a Felhasználótól teljes mértékű kártérítést igényeljen, illetve a szerződésben foglalt egyéb, a másik 
fél szerződésszegéséhez kapcsolódó jogait gyakorolja.

Felhasználó a Szaftvert csak a felhasználói leírás szerint, a Jogtulajdonos által támogatott konfigurációkan 
használhatja, vagy olyan konfiguráció kan, amelyekre a Szaftvert a Jogtulajdonos telepítette.

2. A SZOFTVERKÖVETÉS TARTALMA

A szaftverkövetés a Szaftvernek a Jogtulajdonos által történő további olyan jogszabályi változásoknak 
megfelelő programmódosításokat jelenti - újabb Követési Verziók Jogtulajdonos általi létrehozásával - 
amely eredményként a Szaftver alapvető jellege nem változik meg.

A Felhasználó a Szerződésben rögzítettek szerint, jogosulttá válik arra, hogy a Szaftver Követési verzióit 
felhasználja.

A Szaftver szaftverkövetési szintű fejlesztését a Jogtulajdonos egyedül végzi, amelynek eredményként 
létrejövő új verziószámú Szaftver is a Jogtulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi, azaz a szerzői jogi 
védelem szempontjából a Jogtulajdonos birtokolja a szerzői személyhez fűződő és vagyoni (felhasználói) 
jogokat. A Felhasználónak a szaftverkövetés folyamatában való olyan tartalmú együttműködése, hogy 
szalgáltatja a Jogtulajdonos részére mindazokat a jogszabály-módosításokból eredő felhasználói 
igényeket, melyek szükségesek a szaftverkövetés során létrejövő Verzióknak a Felhasználó általi optimális 
felhasználásához-a Felhasználó részére szerzői jogokat nem keletkeztet

3. A HASZNÁLAT MÓDJA

Felhasználó a Szaftvert csak rendeltetésszerűen használhatja, a Szerződés, valamint a felhasználói leírás 
rendelkezéseinek teljes mértékű betartása mellett.

A Szerződés alapján a Felhasználó köteles:
■ arról gondoskodni, hogy a Szaftver és a felhasználói leírás folyamatosan védve legyen a bárki általi 

helytelen használattól, károsítástól, lopástól vagy megkárosítástól
■ megelőzni, hogy arra illetéktelen a Szaftverhez hozzáférjen, azt használja, vagy lemásolja
■ haladéktalanul tájékoztatni a Jogtulajdonost a Szaftvernek a Felhasználó tudomására jutott illetéktelen 

másolásával, módosításával vagy használatával kapcsolatban minden részletről
• gondoskodni arról, hogy az Egyidejű Felhasználók száma ne haladja meg a Szerződésben engedélyezett 

számot.

Jogtulajdonos felelős a Szaftvernek a Felhasználó számítógépes rendszerére történő telepítéséért és 
konfigurálásáért, és a Felhasználó (illetve Egyidejű Felhasználóinak) a Szaftver használatára és 
működtetésére történő kiképzéséért (oktatás). Jogtulajdonos ezt a tevékenységet külön díjazás ellenében 
végzi, mindenkori aktuális szolgáltatási árlistája alapján. Az aktuális szalgáltatási díjat a Szerződés ll. számú 
melléklete tartalmazza. A Felhasználónak ahhoz, hogy megismerje a Szaftver működését és használatát, a 
Szerződés tárgyában megjelölt Szaftverhez kapcsolódó oktatáson kötelező a részvétele.
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IV. A TEUESÍTÉS MÓDJA
1. A PROGRAM ÁTADÁSA

A Jogtulajdonos a ll. sz. melléklet szerint meghatározott Szoftvert, az l. számú mellékletben 
meghatározott helyen, és ütemterv szerint telepíti a Felhasználó részére, s ezzel egyidejűleg átadja 
részére a Szaftver felhasználói leírását. A Jogtulajdonos a Szaftver átadását követően megkezdi a Szaftver 
Felhasználónál történő bevezetését, kezelésének oktatását.

A bevezetés megkezdését megelőzően Felhasználó köteles írásban nyilatkozni a szervezetében érvényben 
lévő informatikai és egyéb biztonságtechnikai követelményekről, továbbá arról, hogy rendelkezik-e a lll. 
számú mellékletben feltüntetett, a Szaftver futtatásához szükséges hardverekkel és harmadik fél által 
értékesített szoftverekkel, amelyeket nem a Jogtulajdonos szállít részére. Felhasználó biztosítja továbbá a 
bevezetés alatt azon szakemberei rendelkezésre állását, akik az informatikai környezet kialakításához 
szükséges szaktudással rendelkeznek. Amennyiben e feltételek bármelyike nem áll rendelkezésre, az 
Felhasználó késedelmének minősül, és a feltételek megvalósulásáig Jogtulajdonos nem köteles a teljesítés 
megkezdésére.

A bevezetés során a kommunikáció és az elkészítendő dokumentumok és megoldások nyelve a magyar. A 
bevezetés részletes szabályait a Jogtulajdonos által kidolgozott Projektalapító Okirat tartalmazza.

2. A SZOFTVERKÖVETÉS ÉS TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA
2.1. Szoftverkövetés

A Jogtulajdonos a Szerződés fennállása alatt, a Szerződés tárgyát érintő jogszabályi változásoknak 
megfelelő új programverziókat a jogszabályokban előírt határidőn belül - illetve, ha ez rajta kívül álló 
okokból nem lehetséges, a lehető legrövidebb határidőn belül - elkészíti, és azokat a Felhasználó részére 
biztosítja, oly módon, hogy a szükséges feldolgozások időben elvégezhetők legyenek. Amennyiben a 
Követési Verziók jogszabályokban előírt határidőn belül történő biztosítása az adott jogszabály hatályba 
léptető rendelkezései miatt (visszamenőleges, azonnali vagy a szükséges módosítások elvégzéséhez 
objektíve elegendő átmeneti időt nem biztosító hatályba lépés) nem lehetséges, úgy Jogtulajdonos 
vállalja, hogy az erről történt tudomásszerzését követő legfeljebb 2 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja erről a Felhasználót, és a tájékoztatásban meghatározza a Követési Verziók átadásának 
várható időpontját.

Jogtulajdonos a Felhasználó részére biztosítja az új programverziók Internetről, a www.nexon.hu címről 
való letölthetőségét.

2.2. Alap szintű szakmai kapcsola^artás 
Telefonos támogatás:
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:

NEXONtime szoftver használatával kapcsolatban: 
üzemeltetési, informatikai kérdések 

E-mailes támogatás, incidensek kezelése:
Elektronikus ügyfélszolgálat elérhetősége:
A hibás működést írásban kell bejelenteni .
A hibabejelentések alkalmával az Ügyfélnek legalább a következő adatokat kell megadnia a 
NEXON részére:
az érintett modul, programrész, képernyő 
hibajelenség részletes leírása
ha van hibaüzenet, annak képernyőképe vagy pontos leírása 
a hibát kiváltó/megelőző művelet
a hiba előfordulásának gyakorisága (pl. egyszeri, néhány esetben előforduló, minden esetben 
előforduló)
a hiba által okozott következmények 
az érintett adatbázis(ok), illetve munkavállaló(k)
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2.3. Szoftverkövetést és támogatást összefoglaló táblázat

Funkcionális üzemelés támogatása (ÜSZ)
Ügyfélszcigálati idő H-CS8(^(0-P 8(^(0- 1^.(XDóráig

Telefonos támogatás
Tudakozódás
Információkérés

E-mailes támogatás
Tudakozódás
Információkérés
Hibabejelentés

Next day support (legkésőbb a bejelentést követő munkanapon megkezdjük az 
intézkedést)

Tájékoztató levél kiküldése a kapcsolattartó részéreverzióváltások betöltésekor

3. Egyedi felhasználói igények teuesítése

A Jogtulajdonos - mint szoftverfejlesztő - a Felhasználó egyedi fejlesztési igényeit annak külön írásbeli 
megrendelése után, közösen egyeztetett specifikáció alapján, külön díjazásért, Szoftverfejlesztési 
Szerződésben rögzített feltételek szerint teljesíti.

4. Újabb program modulok szállítása, a szoftver használati körének bővítése

A Felhasználó a Szerződés módosításával, újabb program modulok megvásárlása útján, azokra vonatkozó 
felhasználási jogosultsághoz is juthat, illetve a Szoftver felhasználási jogának bővítése esetén a 
Szerződésben rögzítettnél szélesebb terjedelmű felhasználást nyerhet.

5. A SZOFTVER - SZOFTVERKÖVETÉSI FEJLESZTÉSE N TÚLMUTATÓ - FEJLESZTÉSE

A Jogtulajdonos nemcsak szoftverkövetési, hanem azt meghaladó szintű szoftverfejlesztést is végez, a 
Szoftver folyamatos fejlesztése, korszerűsítése érdekében. Amennyiben az ilyen jellegű fejlesztési, 
korszerűsítési feladatok elvégzését követően megváltozik a Szoftver működése, a Jogtulajdonos 
haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót a Szoftver megváltozott működéséről, illetve a működtetéshez 
szükséges számítógépes háttér, illetve operációs rendszer módosításáról.

Ha a szoftverfejlesztési tevékenység során a Szoftver működtetéséhez szükséges számítógépes háttér vagy 
operációs rendszer jelentős mértékben változik meg, úgy a Jogtulajdonos a Szoftver módosítását 
megelőzően köteles a Felhasználót a változó üzemeltetési környezetről írásban tájékoztatni.

v. DÍJAZÁS

A Jogtulajdonos a Szerződés IV. fejezete alapján végzett tevékenysége, egyes szolgáltatásai alapján, az 
alábbi jogcímeken jogosult a Felhasználó általi díjazásra:

1. Szoftverhasználati (licenc) díj

A Jogtulajdonos a Szoftver használati jogát a Szerződésben rögzített licencdíj megfizetése ellenében 
biztosítja a Felhasználó részére. A Szoftver licencdíját a Szerződés ll. sz. melléklete tartalmazza. A Szoftver 
licencdíja függ:

• a munkavállalói összlétszámtól
• a gazdasági egységek számától
• az alkalmazott moduloktól

Mindezen tényezők változása miatt a Felhasználó értesíti a Jogtulajdonost és a Szoftver bővítésével együtt 
járó változások esetén a Jogtulajdonos jogosult a bővítésnek megfelelő összeget kiszámlázni.



2. Szoftverkövetési díj

Jogtulajdonos a Szoftver jogszabály-követő fejlesztését, a Szerződés ll. számú mellékletében rögzített 
támogatási díj ellenében - az ott rögzített külön feltételek szerint - vállalja.
A Jogtulajdonos a Szoftver követési díját évente egy alkalommal - első ízben 2017. január 1. napjától 
jogosult a KSH által a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett hivatalos fogyasztói árindex 
mértékével megnövelni.

3. Program oktatása, helyszíni konzultációk

Jogtulajdonos a Szoftver oktatását csoportos oktatás keretében a helyszínen a ll. számú mellékletben 
szereplő bevezetési díj részeként, a helyszíni konzultációkat a mindenkori szolgáltatási árlístában 
meghatározott díjakért végzi. Jogtulajdonos szerződéskötéskor érvényes szolgáltatási díjait a Szerződés ll. 
számú melléklete tartalmazza.

4. Egyedi felhasználói igények teuesítése

Külön díjazás ellenében végzi el a Jogtulajdonos - mint szaftverfejlesztő- a Felhasználó egyedi fejlesztési 
igényeit a Szerződés IV.3. pontjában foglaltaknak megfelelően.

5. Újabb program modulok szállítása, a program használati körének változtatása

A Jogtulajdonos mindenkori aktuális szolgáltatási árlistája szerinti díjért vállalja újabb program modulok 
szállítását, illetve a Szoftver használati körének változtatását. A Jogtulajdonos a Felhasználó egyedi 
fejlesztési igényeit külön megrendelés után, a Jogtulajdonos és a Felhasználó által közösen egyeztetett 
specifikáció alapján, külön díjazásért teljesíti.

Újabb program modulok vásárlása, illetve a Szoftver felhasználási jogának változtatása esetén a havi 
támogatási díj módosul. A megváltozott felhasználói jogokat és díjakat a Felek a Szerződés mellékleteként 
rögzítik.

6. Költségek megtérítése

Jogtulajdonos jogosult a Szerződés alapján végzett - Budapest közigazgatási határán kívüli - munkákkal 
kapcsolatban felmerült költségeit a Szerződés ll. sz. mellékletében meghatározott mindenkori aktuális 
szolgáltatási árlistában rögzített kiszállási díj figyelembe vételével a Felhasználó részére számlázni.

7. fiZETÉSI FELTÉTELEK

A Szerződés mellékleteiben különböző jogcímeken megállapított díjak nettó összegek.

A Jogtulajdonost a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként a Szerződés ll. számú mellékletében 
meghatározott díjak illetik meg.

A Jogtulajdonos a Szerződés l. számú mellékletében rögzített Mérföldkövek sikeres lezárását követően 
jogosult részszámlákat és végszámlát benyújtani. A számlázás alapja a Felek által aláírt teljesítési igazolás. A 
Felhasználó a számla kiállítását követő 30 naptári napon belül utalja át a számla ellenértékét a 
Jogtulajdonos számláján feltüntetett bankszámlaszámra.

A Felhasználó a NEXONtime humánügyviteli rendszer díját a következő részletekben egyenlíti ki:
-A szoftver telepítését követően Jogtulajdonos a szoftver licencdíjának 100%-át számlázza
- A bevezetéshez kapcsolódó díjakat a Projekt Alapító Okiratban meghatározott Mérföldkövekhez
kapcsolódóan.

A szaftverkövetési díjat a Felhasználó negyedéves részletekben, előre fizeti meg a Jogtulajdonos által 
kiállított számla alapján.
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VI.
1.

Szerzői jogok 
Szerzői jogok

Felek kijelentik, hogy a NEXONtime szaftvernek a Szerződés ll. sz. meNékletében meghatározott és 
Felhasználó részére szalgáltatott moduljaival összefüggő szerzői jogok a Jogtulajdonost illetik meg, az Szjtv. 
rendelkezései alapján. A Szerződés hatályba lépését követően a Jogtulajdonos szaftverkövetési tárgyú 
fejlesztése eredményeként létrejövő új verziójú szaftverhez kapcsolódó szerzői jogok teljes terjedelemben 
ugyancsak a Jogtulajdonost illetik meg. A szaftverkövetés tárgyán túlmutató szoftverfejlesztésekkel 
összefüggő szerzői jogok külön szoftverfejlesztési-, felhasználási szerződésekben, illetve ezek 
módosításában kerülnek deklarálásra.

2. Szerzői személyhez fűződő jogok

A szerző személyhez fűződő jogait (mű nyilvánosságra hozatalának joga, név feltüntetésének joga, mű 
egységének védelme) nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le 
róluk. A szerzői személyhez fűződő jogok illetik meg a Jogtulajdonost a már kész Szaftver tekintetében és a 
jövőben kifejlesztésre kerülő új mű tekintetében is.

3. Szerzői vagyoni, felhasználói jogok

A Felhasználó a Szerződés V. pontjában meghatározott díj fejében nem kizárólagosan és működési körén 
belül korlátozottan szerzi meg a Jogtulajdonostól a Szoftverre vonatkozóan a felhasználási jogot, 
határozatlan időtartamra, ezen túlmenően más szerzői vagyoni jog, vagy szélesebb terjedelmű felhasználási 
jog nem illeti meg. Más - további (al) - felhasználók részére történő bármilyen további felhasználási 
engedély a Jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

4. A FELHASZNÁLÓ

• a Jogtulajdonos külön engedélye nélkül megfigyelheti, tanulmányozhatja a Szaftver működését, 
továbbá kipróbálhatja a Szaftvert annak betáplálása, képernyőn való megjelenítése, futtatása, 
továbbítása vagy tárolása során abból a célból, hogy a Szoftver valamely elemének alapjául szalgáló 
elgondolást vagy elvet megismerje.

■ jogosult biztonsági másolat (back-up copy) készítésére. E biztonsági másolatot Felhasználó
kizárólag a használhatatlanná vált eredeti Szaftver helyettesítésére használhatja. A Felhasználó 
egyebekben nem jogosult a Szaftvert vagy annak egyes részeit másolni, másolását sem 
engedélyezheti másnak a Jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül. Semmilyen szerzői jogot 
vagy más tulajdoni jogviszonyt feltüntető megjelölés nem törölhető, nem tüntethető el és nem 
módosítható az átadatt Szoftverben.

5. A szoftverfejlesztések eredményeként létrejövő új szaftververziók szerzői jogi oltalmának megszerzésével 
kapcsolatos kizárólagos jogokat a Jogtulajdonos gyakorolja és a szoftver és azokhoz kapcsolódó logo-k stb. 
is a Jogtulajdonos védjegy bejegyzési jogosítványát képezik.

6. Jogtulajdonos technikai intézkedéseket hozhat létre, és ezeket fenntarthatja abból a célból, hogy a 
Szaftverhez vagy a felhasználói leíráshoz fűződő szerzői jogi jogait megvédje.

7. Jogtulajdonos jogosult ellenőrzést és/vagy szemlét elrendelni a célból, hogy ellenőrizze, Felhasználó 
betartja-e a Szerződés rendelkezéseit, azzal a feltétellel, hogy az ellenőrzést/szemlét munkaidőn belül végzi, 
oly módon, hogy az a Felhasználó munkáját ne zavarja.
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VII. Kellékszavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság

A Felhasználót kellékszavatosság illeti meg a Szerződés aláírásától számított 6 hónapos időtartamra, hogy 
a Szaftver - és annak szaftverkövetés keretében átadott későbbi verziói - a Szaftver részét képező 
Felhasználói leírásban foglaltaknak megfelelően fognak működni. A kellékszavatosság a Felhasználót nem 
illeti meg a Szaftver nem rendeltetésszerű, vagy jogosulatlan használata esetén.
A fent említett szavatosság korlátozott és magában foglalja azt a szolgáltatást is, hogy a Jogtulajdonos a 
szavatosság időtartama alatt-térítésmentesen - "hibamentesített" verziókat ad át a Felhasználó részére. 
A szavatosság korlátozottsága alatt Felek azt értik, hogy a Jogtulajdonos a Szoftverre, és annak későbbi 
követési verzióira vonatkozó hibás teljesítése ("hiba" keletkezése esetén) esetén a Felhasználó elsősorban 
a Szaftver (illetve követési verziói) kijavítását igényelheti a Jogtulajdonostól, és a Ptk. 159 §-ában foglalt 
egyéb szavatassági jogokat kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha a Jogtulajdonos kijavítási 
kötelezettségének 30 naptári napon belül nem tesz eleget. Felhasználó tudomásul veszi, hogy javításnak 
minősül az is, ha Jogtulajdonos javítási vagy elkerülési javaslatát írásban átadja, amelynek alapján 
Felhasználó a tőle elvárható szakértelemhez viszonyítva képes a hiba elhárítására.

Felek rögzítik, hogy a Szaftver használata során a Felhasználó által kezelt adatállomány nem tartozik a 
Jogtulajdonost terhelő kellékszavatossági körbe, megrongálódott, törlődött adatok helyreállítására, 
kiigazítására szavatosság nem vonatkozik, Jogtulajdonos a megrongálódott vagy törődött adatok 
helyreállítási költségeinek megtérítésére nem kötelezhető.

Felek megállapodnak továbbá, hogy Felhasználó köteles minden adatállományról a szakmai előírások által 
megkívánt rendszeres időszakonként biztonsági másolatot készíteni, melynek elmulasztása miatt 
bekövetkezett károkért Jogtulajdonos felelősségét teljes mértékben kizárja.

2. JÓTÁLLÁS

Jogtulajdonos a Szerződés hatálya alatt jótáll továbbá azért, hogy a Szerződés IV. pontjában részletezett 
szolgáltatásokat (oktatás, konzultáció stb.) szakszerűen és hozzáértéssel végzi a Felhasználó részére, a 
szakmai gyakorlatnak megfelelően.

Vili. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A szerződés aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Szerződés határozatlan időtartamra köttetett, bármelyik 
Fél által 3 havi felmondási idővel, előzetesen írásban közölt rendes felmondás útján felmondható. 
Amennyiben a felmondás során, a Felhasználó az éves adóbevallási, és adatszolgáltatási feladatokhoz 
szükséges programokat igényli, úgy a Jogtulajdonos ezeket a programokat háromhavi támogatási díj 
ellenében biztosítja részére.

A Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal is felmondható bármelyik Fél által, a másik Fél 
súlyos szerződésszegése esetén. A rendkívüli felmondást a sérelmet szenvedő Fél írásban, a felmondás 
indokának rögzítése mellett köteles a szerződésszegő Fél részére megküldeni.

IX. Vegyes rendelkezések

l. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A hibabejelentések alkalmával a Felhasználó legalább a következő adatokat kell, hogy közölje a 
Jogtulajdonossal:

• a hibajelenség (+hibaüzenet, a következményt kiváltó/megelőző művelet)
• egyszeri vagy ismétlődő jelenség-e a hiba
• az érintett modul(ok), programrész/képernyő 
■ milyen felhasználói név alatt jelentkezik a hiba

A hibabejelentés formája írásos, erre a célra a Felhasználó a bevezetési projekt zárását követően az 
on(5)nexon.hLi email címet vagy az 45í) 50L O0L faxszámot, veheti igénybe, a levél tárgyában feltüntetve a 
"NEXON" ügyfélszolgálat" címet.
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A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely a 
Szerződés teljesítését (pl. székhelyváltozás, a teljesítéssel érintett bankszámlaszám változása, a 
Felhasználó és Jogtulajdonos szervezeti változásai, a Felhasználó fizetőképességét befolyásoló jelentős 
események illetve ezzel összefüggő eljárások megindítása stb.), illetve a másik Fél jogos érdekét érinti. A 
változás-bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködésre törekszenek. A napi kapcsolattartásra a Felek 
részéről a Szerződés l. számú Mellékletében megnevezett kapcsolattartók a jogosultak és kötelezettek.

A felhasználói (licenc) jog a Szaftver telepítési és átadás-átvételi jegyzőkönyvében egyenként felsorolt 
Szoftverre és maduljaira és annak Felhasználói leírására vonatkozik, a Szerződés l. sz. Mellékletében 
meghatározott üzemeltetési helyen. Amennyiben a Felhasználó a Szaftvert ettől eltérő üzemeltetési 
helyen szándékozik használni, úgy Jogtulajdonost írásban köteles tájékoztatni és a Szerződés l. sz. 
Mellékletének módosítása vagy további Szaftver beszerzése érdekében.

2. Ajánlattétel kizártsága a másik szerződő fél munkavállalói részére

A Szerződés érvényességi időtartama alatt, illetve annak megszűnését vagy megszüntetését követő 1)2 
hónapig a Felhasználó nem fordulhat "állásajánlattal" a Jogtulajdonos munkavállalói felé, illetve nem 
létesíthet sem a Jogtulajdonos munkavállalóival, sem a Jogtulajdonosnak a Szerződés hatályba lépést 
megelőző 12 hónapon belül alkalmazott volt munkavállalóival munkaviszonyt.

Az előző pontban rögzített megállapodás megsértése esetén a Jogtulajdonos jogosult a fenti rendelkezés 
megsértésével alkalmazott vagy alkalmazni kívánt munkavállaló 1^2 havi munkabérével megegyező 
összegű kártérítést kérni a károkozó Féltől, a FelhasználótóL A kártérítés érvényesítése nem zárja ki és 
nem korlátozza a károsult Félt ért kár teljes összegének megtérítése céljából bármilyen jogorvoslati és 
igényérvényesítési eljárás kezdeményezését.

Nem alkalmazhatók az e pontban alkalmazott jogkövetkezmények a károkozó Fél terhére, amennyiben a 
Felek előzetesen írásban megállapodtak a másik Fél munkavállalójával munkaviszony létesítésétőL

3. Adat-és titokvédelmi szabályok

Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy nem használnak fel, és nem tesznek közzé a másik Féltől 
származó, üzleti titoknak minősülő adatot, információt. Az üzleti titok meghatározásánál a Plk. fogalom
meghatározását és az annak megsértése esetén alkalmazandó jogszabályi szankciókat alkalmazzák.

Felek a saját munkavállalóikat és a velük szerződéses jogviszonyban álló harmadik feleket is kötelezik arra, 
hogy az előző pontban rögzített titoktartási kötelezettséget betartsák.

Nem minősül az üzleti titok megsértésének, ha bármelyik Fél az üzleti titok körébe vont adatokat, 
információkat azok értelmezése, véleményezése vagy a Felek között felmerü It esetleges jogvita rendezése 
céljából jogi képviselője vagy szakértője részére átadja, amennyiben megfelelő tájékoztatást ad az adatok, 
információk üzleti titok körébe vont jellegéről és titoktartási nyilatkozatot írat alá vele.

Felek jogosultak a Szerződés tényét nyilvánosságra hozni és nyilvános információs anyagaikban, referencia 
listáikban a másik Fél nevét, logóját feltüntetni.
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4. Késedelem esetén követendő szabályok

A JOGTULAJDONOS KÉSEDELME

Ha a Jogtulajdonos - neki felróható okból - a szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidőt 
elmulasztja, a Felhasználót csak csökkentett összegű fizetési kötelezettség terheli. Ilyen esetben a 
Felhasználó jogosult késedelmes naponként 0,3%-kal csökkenteni az általa fizetendő díjat, amely 
csökkentés mértéke azonban nem haladhatja meg a díj 10%-át. Amennyiben a nem határidőre teljesített 
szolgáltatás csak egyes részteljesítésekhez, telephelyekhez kötődik, a Felhasználó csak ezen 
részteljesítésekhez, telephelyekhez kapcsolódó díjra alkalmazhatja a díjcsökkentést.

A Felhasználó késedelme

Felhasználó késedelembe esik, ha a szerződésben felajánlott teljesítést indokolatlanul nem fogadja el, ha 
elmulasztja azokat az intézkedéseket, vagy nyilatkozatokat, amelyek a Jogtulajdonos teljesítéséhez 
szükségesek. A Felhasználó köteles megtéríteni a Jogtulajdonosnak a késedelemmel okozott kárt. 
Pénztartozás késedelmes megfizetése esetén a Polgári Törvénykönyvben a gazdálkodó szervezetekre 
meghatározott mindenkori késedelmi kamatot jogosult Jogtulajdonos felszámítani.

Amennyiben aFelhasználó fizetési késedelme - a Jogtulajdonos írásbeli figyelmeztetése ellenére bármely 
kiállított számla fizetési határidejét 30 nappal meghaladja, úgy Jogtulajdonos a Szerződésben vállalt 
kötelezettségei további teljesítésére nem köteles, és a szolgáltatását felfüggesztheti, mindaddig, amíg a 
Felhasználó a teljes tartozását hiánytalanul nem teljesíti. Amennyiben a felfüggesztés idején Felhasználó 
bármilyen módon jogosulatlanul igénybe veszi a szolgáltatást, úgy a jogosulatlan időre eső szolgáltatás 
időarányos díjának megfelelő összegű kötbért vállal megfizetni Jogtulajdonos részére.

Amennyiben a Felhasználó fizetési késedelme - a Jogtulajdonos két alkalommal történt írásbeli 
figyelmeztetése ellenére - meghaladja a 45 napot, úgy Jogtulajdonos jogosult a Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani.

5. A JOGNYILATKOZATOK RENDJE

A Felek a Szerződés teljesítése során alaki kötöttség nélkül tehetnek nyilatkozatot. Csak írásban érvényes 
a nyilatkozat, ha ezt jogszabály, vagy a felek szerződése elrendeli, vagy ha azt bármelyik fél kéri. A 
nyilatkozat akkor tekinthető hatályosnak, ha a címzett megkapta.

A Felek a Szerződést együtt értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

A Felek kötelezettséget vállalnak a Szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáik peren kívüli megoldásának 
megkísérlésére.

Budapest, 2015. december 10.

N EXON Kft.
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ll. Számú melléklet 
NEXONtime rendszer díjai

NEXONtime rendszer díjának paraméterei:
• 100 fős összlétszámig, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. telephelyén, hálózaton működtetve, egy

gazdálkodó egységre:

'-.ír'r- ' fiettó ''
- NEXONtime
NEXONtime munkaidő nyilvántartó modul

N EXONtime beosztástervező modul
NEXONtime eseményimportáló modul
NEXONtime BELEmail modul
NEXONtime dolgozói önkiszolgáló modul: webes jelenléti ív, távolléttervező (persOWLINE)

240 OOO Ft

---------------------- :
.■'i' í

.''S'"'.* " 1.' í f ' ^ ir . ' .

, ’> w' ^
nettó '

600 000 Ft

Sio^er|(óvétÓsM(j. .''A’''- J.'.'-v ■ ' , ■ ■ nettó
N^^ONtime éves szoftverkövetési, díj 2016. április l-től: 120 000 Ft*

*A díj az V.2. illetve V.5. pont szerint módosul
A szoftverkövetési díjat a Felhasználó negyedéves részletekben, előre fizeti meg a Jogtulajdonos által kiállított 
számla alapján.

SZOL€ALTATASDE(Amk20Í^(TAttKÚZTAÍ‘ÓJeLLEGGéL) . . nettó
Szolgáltatási és fejlesztési szolgáltatások óradíja (minden megkezdett óra) 15 OOO Ft
Szolgáltatási és fejlesztési szolgáltatások napidíja (8 óra) 120 OOO Ft
Kiszállási díj oda-vissza távra, Budapesttől mérve (km-enként) 150Ft

Budapest, 2015. december 10.

Zuglói Közbiztonsági nQn^rö|it

ţî-f

NEXOM

Kft.
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NEXON Kft
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