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a KuponOS szoftver használatáról
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Mint aki a KuponOS szellemi tulajdonosa – továbbiakban Tulajdonos – (A továbbiakban 
együttesen: Felek) között.

PREAMBULUM

A Feleket a jelen felhasználási jogok átadására vonatkozó szerződés megkötésében az 
vezérli,  hogy  a  Tulajdonos  birtokában  lévő   KuponOS  szoftver  konkrét,  egyedi 
alkalmazásának  jogát  Felhasználó  megszerezze  Tulajdonostól.  Jelen  szerződés  tartalmazza 
azon feltételeket, amelyek mellett Felhasználó használhatja a KuponOS szoftvert.

A szerződésben használt kifejezések értelmezése:

• Program vagy Szoftver KuponOS szoftverre és a Tulajdonos által létrehozott 
összes  frissítésére  vagy  módosítására,  ezen  felül  minden  hozzá  kapcsolódó 
nyomtatott anyagra vonatkozik.

• Feldolgozás arra  a  műveletre  vonatkozik,  mely  során  a  Tulajdonos  a 
Felhasználó  előzetesen  rögzített  igényei  szerint  módosítja  a  Felhasználó 
számára a Szoftvert.

• Licensz URL arra a webcímre vonatkozik, amely alatt a Felhasználó jogosult 
használni  a  Programot.  Ez  lehet  elsőszintű  (http://domain.hu),  másodszintű 
(http://sub.domain.hu)  domain,  vagy  vonatkozhat  egy  konkrét  könyvtárra 
(http://domain.hu/konyvtar).

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA – FELHASZNÁLÁSI JOG

A  Tulajdonos  engedélyezi  Felhasználónak  a  KuponOS  Szoftver  használatát  a 
http://demo.kuponos.hu Licensz  URL-en.  A  Szoftver  bármilyen  másik  URL-en  való 
működtetése csak a Tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges. A Felhasználó a Program 
használatára  és  telepítésére  a  szerződés  feltételeinek  betartása  mellett  lesz  jogosult,  jelen 
szerződés  aláírásával  tudomásul  veszi  és  elfogadja  a  Szerződés  feltételeit.  Amennyiben  a 
Felhasználó nem teljesítia jelen a Szerződés feltételeit, nem jogosult a Program telepítésére és 
használatára, továbbá a Tulajdonos felmondási jogát gyakorolhatja a 7.3. pont szerint.

A Program nem képezi eladás tárgyát, jelen szerződés a Felhasználót csak a Program 
használatára jogosítja fel egy egyszeri költség megfizetésével. A szolgáltatások árjegyzéke a 



Felhasználó  számára  megtalálható  a  Szoftver  hivatalos  honlapján,  a  http://kuponos.hu 
weboldalon.

2. FELHASZNÁLÁSI JOG

A Tulajdonos  biztosítja  a  Fehasználónak  a  Program használatának  jogát,  amiért  a 
Felhasználó  egyszeri  díjat  fizet.  A  Felhasználó  jogosult  a  Program  használatára  a 
Szerződésben foglalt feltételek szerint. A Szoftvert a Tulajdonos telepíti a Felhasználó által 
megjelölt szerverre, amihez a Tulajdonos számára ideiglenes hozzáférést kell biztosítani.

3. JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A Programot a módosításokkal és a frissítésekkel együtt a Tulajdonos fejlesztette ki, 
és a szellemi tulajdon joga a Tulajdonost illeti. 

A Tulajdonosnak joga van:

• a Felhasználótól kapott információk alapján továbbfejleszteni a Programot, és 
emellett  a  Tulajdonos  vállalja,  hogy  az  esetleges  frissítésekről  értesíti  a 
Felhasználót.

• saját weboldalán (http://kuponos.hu) az összes engedélyezett Licensz URL-en 
futó Szoftvert referenciaként feltüntetni.

• fellépni  a Felhasználóval  szemben,  amennyiben a Felhasználó által  használt 
Programról a Felhasználó szerződés nélküli, illegális másolatot készít.

A Felhasználónak nincs joga: 

• a Programot,  és a Program részeit  a  Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül 
módosítani, másolni, vagy a ezeket harmadik fél számára lehetővé tenni.

• a Programot, vagy bármely részét eladni, bérbeadni, kölcsönözni.

• eltávolítani, elrejteni, módosítani vagy nehezen észrevehetővé tenni a Szoftver 
logóját,  illetve  a  logó  hivatkozását  a  http://kuponos.hu webhelyre 
megszűntetni.

A  Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  a  fenti  feltételek  megszegése 
szerződésszegésnek  minősül,  melyre  tekintettel  a  Tulajdonos  7.3.  pont szerinti  rendkívüli 
felmondási jogát gyakorolhatja.

A  Program felhasználása,  használata,  működtetése  kizárólag  a  jelen  Szerződésben 
meghatározott feltételek szerint történhet. A Program, vagy a Program részeinek felhasználása 
a Szerződés keretein kívül szerződésszegésnek minősül.



4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Szerződő  felek  kijelentik,  hogy  a  jelen  Szerződés  megkötésével  és  teljesítésével 
összefüggésben  a  másik  féllel  és  annak  tevékenységével  kapcsolatban  bármilyen  módon 
tudomásukra  jutott  adat,  tény,  így  különösen,  de  nem  kizárólagosan  minden  Programra 
vonatkozó információ üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják 
ki,  nem  tehetik  hozzáférhetővé  és  jelen  Szerződés  teljesítésétől  eltérő  más  célra  nem 
használhatják fel. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki olyan információkra,  amelynek 
nyilvánosságra  hozatalát  vagy  kiadását  jogszabály,  vagy  hatósági  rendelkezés  teszi 
kötelezővé, az előírt mértékben és személyek részére.

Mindegyik fél kötelezi magát, hogy az üzleti titkot képező információkról nem készít 
másolatot, kivonatot, sem kézzel, sem elektronikai vagy más műszaki megoldást tartalmazó 
módszerrel,  valamint  az  ilyen  információt  tartalmazó dokumentumokat,  adathordozókat  és 
azok másolatait szigorúan titokban tartja, és azokat megfelelő zárt, őrzött helyen vagy olyan 
módon tárolja, hogy harmadik személynek hozzáférhetetlen legyen.

Mindegyik fél kötelezettséget vállal, hogy az üzleti titkot képező információkat csak 
olyan munkavállaló részére adja át akinek munkája azok kiértékeléséhez nélkülözhetetlen, és 
felelősséget vállal,  hogy minden ilyen  munkavállaló azokat szigorúan titokban tartja, nem 
tárja  fel  jogosulatlan  személynek,  valamint  megfelelően  tárolja.  Szerződő  felek  kötelesek 
minden ilyen munkavállalóval Titoktartási nyilatkozatot aláíratni.

5. GARANCIA ÉS KORLÁTOZÁSOK

A Felhasználó kijelenti,  hogy a Szerződés aláírásának időpontjában megismerte,  és 
elfogadta a Programot annak aktuális állapotában és minden hibalehetőségével együtt.

A  Tulajdonos  nem  vállal  szavatosságot  a  Program  hibamentes  és  zavartalan 
működéséért,  és  a  Felhasználó  minden  elvárásának  való  megfelelést,  de  a  Tulajdonos 
törekszik  arra,  hogy az  esetlegesen  felmerülő  hibákat  a  lehető  leggyorsabban,  és  legjobb 
tudása szerint javítsa.

6. FELELŐSSÉG

A Felhasználó  viseli a Program működésével és teljesítményével kapcsolatos összes 
veszélyt,  beleértve a várt üzleti haszon elmaradását,  a Program meghibásodását a telepítést 
követően.

A  Tulajdonos  kizárja  felelősségét  a  Program  használata  miatt,  vagy  a  helytelen 
felhasználásból  adódóan  a  Felhasználót  ért  üzleti  károkért  (beleértve  bármilyen 
bevételkiesést, bizalmas adatok nyilvánosságra kerülését).

Abban  az  esetben,  amennyiben  bizonyítottá  válik,  hogy  a  kárt  előidéző  hibáról  a 
Tulajdonos  tudott  vagy  tudnia  kellett  volna,  a  Tulajdonos  kártérítési  felelősségét  a 
Felhasználó  által  a  Licenszért  fizetett,  a  Szerződésben  meghatározott  összeg  mértékére 
korlátozza.

A Felhasználó tudomásul  veszi,  hogy ha a Tulajdonos kárt szenved el a Szerződés 
feltételeinek  be nem tartása  és  a  szerzői  jog megsértése  miatt,  a  Tulajdonosnak joga  van 
bármilyen formában megvédeni a jogait, felmondhatja a szerződést, és kártérítést követelhet.



7. A FELHASZNÁLÁSI JOG ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA

7.1.  A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  jelen  szerződést  az  aláírásától  kezdődő 
határozatlan időtartamra kötik. 

7.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: 

• a Felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik,

• azonnali hatályú, rendkívüli felmondással,

• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével 

7.3. Jelen szerződés feltételeinek, illetőleg a Tulajdonos szerzői jogainak megsértése 
esetén a Tulajdonos jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással  azonnali hatállyal 
megszüntetni. 

 A Szerződés megszűnése után a Felhasználó azonnal köteles a Programot és annak 
összes összetevőjét eltávolítani minden módosításával és frissítésével együtt.

A  Felhasználónak  joga  van  a  felhasználási  jogáról  egy  harmadik  fél  számára 
lemondani  abban  az  esetben,  ha  a  harmadik  fél  vállalja,  hogy  azonos  feltételekkel  új 
szerződést  ír  a  Tulajdonossal.  A Tulajdonos felbontja  a  jelen  Szerződést,  és  újat  ír  alá  a 
Felhasználó által megjelölt harmadik féllel. Ebben az esetben az új Felhasználó 5000 Ft. + 
Áfa ügyintézési költség ellenében lesz jogosult a Szoftver használatára a jelen szerződésben 
meghatározott díj újbóli megfizetése nélkül.

8. EGYEDI IGÉNYEK SZERINTI FELDOLGOZÁS

A Felhasználó megrendeli, a Tulajdonos elvállalja, hogy a Tulajdonos jelen szerződés 
aláírásától számított  5 munkanapon belül elkezdni a Program  Felhasználó igényei  szerinti 
egyedi  Feldolgozását.  A  Felhasználó  igényeit  az  1.  számú  melléklet  tartalmazza,  a 
Feldolgozás  csak  és  kizárólag  a  megjelölt  dokumentumban  foglalt  kritériumok  szerint 
történik. Ez után a továbbiakban felmerülő igényeket a Tulajdonos nem köteles teljesíteni, 
vagy a teljesítésért plusz költségeket állapíthat meg.

A Felhasználó köteles a Tulajdonos által igényelt, a Feldolgozáshoz szükséges összes 
forrást a Tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A Feldolgozás a Tulajdonos által megjelölt, 
publikus  URL-en,  a  Felhasználó  folyamatos  közreműködésével  történik.  A  Feldolgozás 
megkezdésétől  számított  15  munkanapon  belül  az  elkészült  Programot  a  Tulajdonos 
bemutatja a Felhasználónak.

A  Tulajdonos  semmiféle  felelősséget  nem  vállal  a  rajta  kívül  álló  okok  miatti 
késedelemért,  beleértve  a  Felhasználó  késlekedését,  Felhasználónál  vagy  a  szerverrel 
kapcsolatban felmerülő technikai és egyéb problémákat, a szerver biztostójának magatartását.



9. DÍJAZÁS

A Tulajdonos a  felhasználási  jog átadásáért,  és  a  Program egyedi  igények  szerinti 
Feldolgozásáért  összesen XXX Ft,  azaz XXX forint  + Áfa összegű díjazásra jogosult.  Az 
összeg a következő szolgáltatások ellenárát tartalmazza: 

• Alapcsomag: 

• Facebook-integrálás: 

• Egyedi design

• OTP Webshop integrálás

A  Felhasználó  az  összeget  a  Program  sikeres  telepítését  követően  a  Tulajdonos 
bankszámálájára (11707024-20367664, OTP Bank, Totel Bt.) kell kifizetnie. A Tulajdonos az 
átutalásról  készített  számlát  a  Felhasználó  által  megjelölt  címre  előre  megbeszélt  módon 
továbbítja a Felhasználó felé.

A Tulajdonos az átutalásokról készített  számlát a Felhasználó által  megjelölt  címre 
előre megbeszélt módon továbbítja a Felhasználó felé.

10. KAPCSOLATTARTÁS

Minden jelen Szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, ajánlott posta útján 
vagy  elektronikusan  kézbesítve  kell  közölni  a  következő  kapcsolattartó  személyekkel  az 
alábbi címekre:

Tulajdonos képviselője 
Név: dr. Basa Károly
Tel: 0620/945-1314
Fax: 061-330-70-11
E-mail: info@totel.hu

Felhasználó képviselője
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:

11. REFERENCIA

Tulajdonos a jelen Szerződésre, illetve a Felhasználóval kapcsolatos együttműködésre 
jogosult referenciaként hivatkozni, és a Licensz URL-t saját weboldalán publikálni. 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1.  A  jelen  Szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  Polgári  Törvénykönyv 
rendelkezései  irányadók.  Felek megállapodnak abban,  hogy a közöttük jelen Szerződésből 
adódó vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem 
vezetnek eredményre, úgy a felek az esetleges jogvita esetére hatáskörtől függően – a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.



12.2. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek.

• 1. számú melléklet: Egyedi igények szerinti feldolgozás leírása

12.3. Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, melyeket a szerződő felek, mint 
akaratukkal  mindenben  egyezőt,  jóváhagyólag  írtak  alá.  A  2  eredeti  példányból  1  a 
Tulajdonost, 1 a Felhasználót illeti. 

Budapest, 2011. 08. 31.

................................................... ......................................................



1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ezek itt az egyedi feldolgozási kritériumok


