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Mobil : ( 30 ) 348-2553
9436 Fertőszéplak, Szent Imre utca. 14.

TKR Szolgáltatási Szerződés
Szerződésszám: ______________

1. A szerződő felek
Ezen szerződés létrejött egyrészről Bán József ( TKR alkotó, TKR szerző, TKR kiadó, TKR
gyártó, TKR forgalmazó, TKR liszenszelő, Bjsoft Studio tulajdonos, Bjsoft Studio Informatikai
Szolgáltató és Kereskedelmi üzletág vezető, TKR-VISZK üzlet ügyvezető tulajdonos, a
VISZK.hu [ www.viszk.hu ] , a tkrblog ill. bjblog [ www.banjozsef.hu/bjblog ] és a BJ.hu [
www.banjozsef.hu ] alkotója, üzemeltetője, ügyvezetője és tulajdonosa ; 9436 Fertőszéplak,
Szent
Imre
utca.
14.
),
továbbiakban
mint
„Szolgáltató”;
másrészről
________________________________________ ,
________________________________________________________mint „Felhasználó” között.

2. A szerződés tárgya
a. Szerződő felek jelen szerződésben rögzítik azokat a feltételeket, amelyek mellett
Szolgáltató az alábbiakban részletezett TKR támogatási szolgáltatásokat biztosítja
a Felhasználó részére a TKR D……. V2..….. ( és a TKR D…… V2……. ) szoftverhez.
Regisztrációs szám : ……………………….. …………………………..
- az adott TKR változattal kapcsolatosan is vezet adminisztrációt ( Működik ? ,
Létezik ? , Mi az aktuális további teendő ? , Kell –e okvetlenül valamilyen
kiegészítés hozzá ? , Igyekszik emlékezetében tartani az adott TKR változatot is
és a TKR szoftverek eredeti változatait ill. forrásait megőrizni, az okvetlen szükséges
[ kötelező ] változtatásokra felkészül, amennyiben az technikailag lehetséges és
gazdaságos. )
-

a www.banjozsef.hu –n és a www.viszk.hu –n az adott TKR változatra ( TKR D.......
V2. ….. ) vonatkozóan is elérhetően hagy ill. elérhetővé tesz információkat
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- a www.banjozsef.hu –n és a www.viszk.hu –n keresztül is elérhető „TKR-Szoftver
letöltés” , „TKR-Dokumentáció”, „TKR-Szoftver fenntartás” , „TKR-Szoftver
adminisztráció” , „bjblog” menüpontok alatt az adott rendszerre vonatkozóan továbbra
is szerepelnek Információk, Dokumentációk, Szoftver –ek és a jelentősebbb új
információk is megosztásra kerülnek
- a www.banjozsef.hu/bjblog címen önállóan is elérhető blogban az adott
rendszerváltozattal kapcsolatban is szerepelnek információk , amennyiben az adott
rendszerváltozatra ill. arra is vonatkoznak
- az internetes TKR támogatással kapcsolatosan segítséget nyújt e-mailen keresztül
- amennyiben a TKR üzemeltetése során probléma lép fel, annak megoldásában
e-mailes segítséget biztosít
a. A jelen szerződésben nem említett TKR Termékek és Szolgáltatások tekintetében a
„www.banjozsef.hu / Termékek” menüpont mögött elérhető „TKR-Arlistak” ( a
mindenkori Termék és Szolgáltatási díjakat tartalmazza [ TKR-Arlistak.exe ] ) szólnak,
míg a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a www.banjozsef.hu –n keresztül
elérhető mindenkori TKR Dokumentáció ( tkr-doku_hu.exe ) , a „www.banjozsef.hu /
Termékek” menüpont mögött elérhető „TKR-Licenc” ( Licenc.txt ) , a TKR-Licenc(e) (
TKR-LC.pdf ) , a TKR Vételi Procedúra ( TKR-VP.pdf ) és a TKR Megrendelő ( TKRMR.pdf ) dokumentumok az irányadók.

3. Díjak
a. A TKR adminisztráció és TKR támogatás Internet ( e-mail ) díja : ………… / hónap
b. Indokolt esetben a Szolgáltató jogosult az árat változtatni, de erről köteles a
Felhasználót harminc ( 30 ) nappal a változtatás előtt írásban tájékoztatni.
c.

Mivel a szolgáltatás megbízható fenntartásához nagyban hozzájárulnak az
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Windows –os környezetben működő TKR szoftverek támogatási díjai ill. az eladott
TKR Licenc -ekből keletkező bevétel és a Studiora és az alkotóra „kivetett” adók
mértéke is , ezért a szolgáltatás megbízható fenntartásához azért mindenképpen az eddigi
és jelenleg is fizetett szolgáltatási díjak, a „TKR-Arlistak” ( www.banjozsef.hu /
Termékek [ TKR-Arlistak.exe ] ) –ban szereplő árakhoz való további közelítésére van
szükség.
d. A szolgáltatás megbízható fenntartásához azért Bán József –re, a TKR
alkotójára „kivetett” adók mérséklése ill. a TKR támogatáshoz igénybevett
szolgáltatók és szolgáltatások díjainak csökkenésére ill. csökkentésére is szükség
van azért természetesen továbbra is.
e. Mivel Bán József igyekszik a piac változó feltételeihez alkalmazkodni, a dokumentumot
nem szabad Bán József hosszabbtávú ( 30 napot meghaladó ) kötelezettségvállalásaként
értelmezni azért sem, mert Bán József nem garantálja a kiadás ill. aláírás dátumát
követően az információk pontosságát, tekintettel a TKR szolgáltatások biztosításához
igénybevett szoftver eszközök általánosan harminc ( 30 ) napos garanciális ( általában
„csak” pénzvisszafizetési ) és változatlansági jellemzőire is.
f. Mivel Bán József igénybevesz a TKR fenntartásához és Licenc –eléséhez független
szolgáltatókat és szolgáltatásokat – amelyek maximum harminc ( 30 ) napra vállalják a
szolgáltatásuk Bán József rendelkezésére bocsátását -, ezért egy esetleges Szolgáltató ill.
Szolgáltatás váltás esetén átmeneti „csökkent módu” Szolgáltatás biztosítás előállhat.

4. Fizetési feltételek
a. A szolgáltatás díját az adott hónap elején az adott hónapra vonatkozóan Bán József
( Adóazonosító jel : 8358632061 ) számlázza ( „előre számlázás”,aktuális hónap fizetés ),
amit a Felhasználó a hónap végéig kiegyenlít.
Számlázási cím : Bán József
Székhely ( telephely ) : 9436 Fertőszéplak, Szent Imre utca. 14.
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Adóazonosító jel : 8358632061
Bankszámla száma : 11773360-02942337-00000000
A fizetés a számla keltétől számított nyolc (8) banki napon belül esedékes. A számlán
jelölt esedékesség után be nem folyt összegekre a Szolgáltató a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresének ( 2 ) megfelelő összegű napi kamatot számít fel.
b. Díjfizetés elmulasztása esetében az eredménytelen fizetési felszólítást követő harminc
nap elteltével a Szolgáltató a TKR Szolgáltatási Szerződést tizenöt ( 15 ) napos
felmondási idővel felmondhatja.

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei
a. A Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Felhasználó nem használhatja fel a
Szolgáltatásokat az eredetileg meghatározottól eltérő célokra.
b. Nem a Szolgáltató feladata a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges berendezések
ill. eszközök ( hardver , szoftver ) biztosítása, ill. alkalmassá tétele a szolgáltatások
igénybevételéhez.

6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
a. A szolgáltatások mindenkor a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Felhasználó a
szolgáltatásokra vonatkozóan csak használati joggal rendelkezik, ezen jogok
nem kizárólagosak és nem átruházhatóak.
b. Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a www.banjozsef.hu –n való
„eligazodáshoz” az e-mailes támogatást.
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7. A szerződés hatálya / ideje
a. Ezen szerződés legkorábban az előzőleg létező TKR szoftverre vonatkozó
Átalánydíjas Támogatási szerződés megszünte ( a 3. havi felmondási idő
számlájának kifizetése ) léphet életbe ( lesz hatályos ) mégpedig úgy, hogy a
megrendelés aláírása után az előző szerződés utolsó számlájával együtt feladásra
kerül az új szerződés számlája is. A szerződés hatálya ( 1 hónap ) automatikusan
meghosszabodik egy ( 1 ) hónappal, ha csak a Felhasználó vagy a Szolgáltató a
számlázási hónapot megelőző hónap 20. –ig ( a következő hónapra vonatkozólag )
írásban nem tájékoztatja a másik Felet ennek ellenkezőjéről.

b.

A Felhasználó bármikor meghosszabbíthatja az eredeti megrendelést egy újabb
megrendelés kitöltésével.

c.

A szerződés határozatlan időre szól, azt bármely fél 15 napos felmondási
határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatja.

8. Szavatosság / Felelősség
a. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használata kizárólag a
Felhasználó kockázatára történik.
b. Szolgáltató minden tőle elvárható mértékű erőfeszítést köteles megtenni a
Szolgáltatások Folyamatosságának biztosításáért. Felhasználó elfogadja, hogy a
szolgáltatások hiba- és Megszakítás-mentességéért a Szolgáltató nem Vállal
felelősséget, amennyiben azok rajta kívülálló okok miatt következik be.
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9. Felmondás
a. A felmondás csak írásban történhet, amit a naptári hónap 20-ig lehet benyujtani a
Következő számlázási időszakra vonatkozólag. Bármelyik fél jogosult a jelen
Szerződés indoklás nélküli felmondására.
b. A jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik Felet sem
azon kötelesség alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.

10. Titokvédelem
Mindkét fél köteles az együttműködés során tudomására jutott adatokat, üzleti ismereteket
bizalmasan kezelni, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhatja
nyilvánosságra vagy harmadik személy ( szervezet ) , illetve nem jogosított személyek
( szervezetek ) tudomására.

11. Általános rendelkezések
a.

Ezen szerződésből eredő bármely kifogás, igény érvényességi határideje egy ( 1 )
év. Az igény érvényesítésének elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve a fizetés
elmaradását, amelyet kettő ( 2 ) évig lehet érvényesíteni.

b.

A Szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatások működőképesek a megrendelés
( mindkét Fél aláírása és az előző szerződés [ a TKR szoftverre vonatkozó
Átalánydíjas Támogatási szerződés megszünte ( a 3. havi felmondási idő
számlájának kifizetése ill. ha már régebben megszünt az átalánydíjas szerződés,
akkor a 3 havi TKR szolgáltatás aktiválási díj megfizetés ) után ] ) hatályba lépésének
napjától.
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c.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alkotmány, a Szerzői Jogi Törvény,
a Polgári Törvénykönyv, a Társasági Törvény, a Versenytörvény, az Adatvédelmi
Törvény, valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.

d.

Felek ezen megállapodásból eredő bármely vitájukat elsődlegesen békés úton
kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szolgáltató által
választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták:

……………………..., 2017. …………….

……………………….
Szolgáltató

…………………..
Felhasználó
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