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SZOFTVER SZERzóDÉsFELHAsZNÁI'óI

mcIr' lat.ii'Í c_!Ylas,.ól 
'dr6.él 

vólos l)n*o,hó4.oiánot Pokdld*Ln Hifolala
(to!ábbi!kb& ,r/gare''./4, máyészól a Goro.í-sofl xJl (césiec)7ól's2án:l7 09_
00ój85 Adósán l'1]68]]9-2_l7) (to!ábbúkbln Li'llalÉdzó) kó/ót 'llábbi aellételct

. ncr s/c /od.. drri"-\r'valrlNo/o l]l"t " " PoRIit" ne.t ra,.
(továbbúkb szolra) lelepité$t adatokka| való lellöltését és a Llhls,.álói ollalás
el\égzisél 

^ 
szoftler Php fcilcsáór.ndszeÍcl kúszült és MysQL adalb'( teze]óvcl

^ 
vállallozó kiÍc].7cltségei

. Me!Íendelij áll!] kéí. ésjelen szerzódés l ponljában megharározon szollvcÍ
adalfehóltósól' paranélelezésél 2009 iinius 23 ig clózelesen eg]c7icte(
ronrol l-d lBv orirr ./crel\' ./"r;oeeF..n. \iid."03''onn\l\P opeldlio. {ld./fr .|.'' ]''ulh"'o i'|;ó'bÚ '',dllj.'' !'

. A s,oftver pÜmétereinel bcál]iúsában és használalának oklalásábar
szcnó]]esen kö4enrütöd jk'

Az csedeges pí]gnmhibáka a 2009 é\ben gfÚciál \állal, ennck lclehe úán
a kiilón n1egkötendij álalánydijas k.ilctési szelódés keEtében Ú csolleg
elóaoiduló hlbáklt dij mculesen ja\ iLja'

MunlaíapokoÍ 8 l ó óráig lele lonos üg'fÓhzolgálatol binosil'

3?0 qq

]. Merrendeló a szolifeÍdl sajál l'e]hlsnáláya konádan számú másolatot
tés7ithet. A Mealendeló a szofvcí bcl!ó szánríógép bálóalán és a rés,ben önálló
inléaényclből cgys/eÍe l.jbb m uüalrel yló ] k or|átozás nélkül fuíalhalja. M.ltcndcli' a
szolile az ollaBi i é7nén'ciben a PénzÜgyl fo]),ana1aiva1 ószc|úcgó leladalokdog]fu' l.J''1'lldl]' q c'oftcn '/clá']o|' Ln.1] .eJ \ ''o ieÍe. ' ^'blmeL' lc'^l el "Íí.dc ' '.l.U ' mq ' 'öc \dg'' 'e ic./le.e ''. A.'".clJ L]'
ruházható. bérbe ncm adható 

^ 
s/.fuer to!ábbhasnositásámk jogál a váuallio7ó

renntaíja Jclcn suuiidés alapján a szofi\€I fonásn}e]lü kódjára a ]\,legrendclö
semmilyen iorol nem forniLh.
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'1. vállalkozó szavalol uéí. hoey a jclcn
ham]adik szeméL)nek nincs olyan joga amely a
koÍlálo/a. lag} ]chcl.llcnnó tc\Zi

5 Mcgrcndcló fudoúnll Ycszi. boey a szonrcr hclllclcn hasá'laúból vae} h]bás
múködésébl ereLli' cselleaes kjróí a vál]alko/ó felclósséeei neD vállal vállalkozó a7
esclleres hibálat a 2' ponl '1 bekezdése szcrinl jalitja. Fglleges adállédlés e\etén
selitsúget n}újl ! legújabb bi,bnúgi Dí{lal visszalőltéséhcz' A Mcgrcnd.ló
hászíálalában 1ó!ó sbli\cr csciLcgcs ncgsérÚlésc Vag} elv.szlúsÚ .sclón. ing}cncsen
új abb pél dányl boc sál Me _lFndeló EudelkelséF

ó Váualkozó a nen galmciális hibajavilásl csal kül.in óÍadii3s nunká rÚ{ében
\állalja Nem tekintheló gaBnciális hibajaYil.isnak' ha ihiba

. a \'lcgrcndeló sz'mi1ógépéne|számitógépháló7'únak h['lYel lag} opelációs
rcndszeének merhibásodásából cÍcd,

. ViruíaíóZésbó]sámaik.

. a számitógóp. a kapcsolódó s-lilerek (op Ícnds,cÍ. szörcgszerkesztó ') vas}- a
.. Podá]" hc l'te lcn h's7nálati ra !a$ s/!* s4 ll en beáu itásía !e7!1 h ctó v]ssz!.

. agaranc]á]h idó leiáíaulán lépdr fcl

szü7ndés !'gtát ké!e/ó s/oireÍen
N1e8rcndcld állal taiíénó lclba:JláIáí

adat'lloninyok' a konfigulációs
b]7ronsiei henlésérijl sa]át n]ata

7' Mc8Endeló tudon'sul veszi. hogr 'áuonihyok szőVeEének l@bantaíásáÍól. v.lamint
megfel.ló idókö7ónkón1 kcll. hog} gondoskod.lon'

8. A szonvel b.üzcmc]ésének is bclanilásának ára 2'757 500 ' 2l)% ArA. aaz

9 A vál]alkozó a \állakóási dÍ ddatbe\ileli Észéiének kifiz.tésére rés/e]diésnés
fomájáb .joBosult a yonvÜ adaloklal \aló lehóhé\él kijveliicD. Az oklal$lkólelóen
a !állalkoá logosuh a \égszámi! benr-újlásáÍa

9 MegÉndeló köLelezelsége' !állal. hogy a 11746005_15'1l.1076
szánú szjnIá]áról a részjmla és \égsz]nL ijs\7f,gét 8 muDl apon belül áutalj. r
vállalkoá a Mccsekvidókc Takaléks7avctkc7chél \ezelell 50j00l47_15]]020l6

l0 Jelen szezódés ü aláirás napjár lép élclbc 
^ 

szerzódésben nem s4bálrozoll
kéÍdisclócD a Plk' meBfc]eló Endclkezései U ininyadóal.
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BognirJenó polsarnrcstct igLolom. hog} a GovF]RN sorTKIi (70]0 Pat\. \'áci
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/.1..\rbo..dr,dl..lrht,.", 1,.. .F, J'Jrdtdo,s/anJL tkut ta 
^

Pr.jekrhe/ raacsok]dú " Po,R'l' 'ncrt szoh]cr lclopnó\ól dalokkal \aló fehóllósól.

fc lha snilói oktalásál és a \akéíól tevékenyséts te lj es itéfi kiivctö.n kéfulltieglen]llcy.

s7jfo]a végr$Zege:z 757'000' _Il+ AL\
szjmlál.i]l a ]r Ío Icklrc el színolha (ó óss2eA] 2'757 o00, Fl+ ÁFA
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