
SZERZŐDÉSSZÁM:  

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszám: 01-10-044425; adószám: 
12519536-2-43; bankszámlaszám: 10300002-20113025-70073285; képviseli: Szepesi József  
vezérigazgató rövidített elnevezése: DHK Zrt.), mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő),  
 
másrészről a(z) 
 
………… (székhely:……………………………cégjegyzékszám: ………………………; 
adószám: …………………..; képviseli:……………………rövidített nevezése: 
…………………….. mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  
 
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A Szerződés tárgya 
 
1.1. Jelen vállalkozási keretszerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján a Vállalkozó 
kötelezettséget vállal SAP rendszer hibajavítására, SAP rendszerrel kapcsolatos támogatási 
szolgáltatások nyújtására a Megrendelő számára 36 hónapos időtartamban vagy a keret 
összeg kimerüléséig. A rendelkezésre álló keret összege 14.500.000,-Ft+Áfa. A Megrendelő 
nem vállal kötelezettséget a teljes keret kimerítésére, a Vállalkozó jelen keretszerződés 
aláírásával lemond minden olyan igényről, amely a keretösszeg egészben vagy részben 
történő ki nem merítése okán nála esetleg felmerül.  
 
1.2. Jelen Szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi feladatok ellátására vállal kötelezettséget: 
konzultáció, hibajavítás, oktatás, paraméterezés, programmódosítás, customizing. 
 
A jelen pontban jelölt feladatok részletes leírását az 1. sz. melléklet (Műszaki tartalom) 
határozza meg. 
 
A Felek az egyedi megrendelésekben rögzítik az egyedi jelleggel ellátandó feladatokat, azok 
jelen Szerződés alapján meghatározott ellenértékét, valamint a teljesítés egyéb feltételeit. 
 
2. Kijelentések és szavatosságvállalások 
 
A Vállalkozó kijelenti, hogy  

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint 
alapított és működő vállalkozás, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, 
végrehajtási, felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső olyan 
eljárás, amely a jelen megállapodás teljesítését akadályozná. 

b) a jelen Szerződés teljesítésére műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg alkalmas, 
továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és 
engedélyekkel,  

c) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában, 
vagy a Megrendelő felhívására 3 munkanapon belül átad egy 30 napnál nem 
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást egyben, 

d) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve 
jogosultságát a jelen Szerződés hatálya alatt fenntartja, 
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e) képviseletében a jelen Szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott 
személy(ek) írja(írják) alá. 

f) rendelkezik a munkák elvégzéséhez valamennyi az alábbiakban meghatározott 
szakemberrel:  
- legalább 3 (három) fő, projektvezetővel, aki legalább 36 hónap tapasztalattal 
rendelkezik SAP ECC 6.0  rendszer alábbi moduljaihoz (FI, FI-CA, AM, CO, RM)  
kapcsolódó projektvezetési tapasztalattal,. 
- legalább 3 (három) fő műszaki vagy informatikai vagy gazdasági, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező tanácsadóval, aki legalább 36 hónap tapasztalattal 
rendelkezik SAP ECC 6.0  rendszer alábbi moduljaihoz (FI, FI-CA, AM, CO, RM) 
kapcsolódó tanácsadási tapasztalattal.  
-  legalább 3(három) fő műszaki vagy informatikai vagy gazdasági, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező fejlesztővel, aki legalább 36 hónap tapasztalattal 
rendelkezik a SAP ECC 6.0  rendszer alábbi moduljaihoz (FI, FI-CA, AM, CO, RM) 
kapcsolódó fejlesztésben. 
 

A Megrendelő a jelen Szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek 
fennállását – közvetlenül vagy megbízottja útján – ellenőrizni, s amennyiben ezen ellenőrzés 
alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn és ezen 
feltételeket vagy azok egy részét nem állítja helyre a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás 
teljesítését visszatartani, vagy választása szerint a jelen Szerződéstől elállni, vagy a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozó ilyen esetben köteles a Megrendelő 
kárait és költségeit megtéríteni.  
 
A Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy az általa a jelen Szerződés teljesítése során 
felhasznált, illetve készített információk, dokumentumok Megrendelő általi felhasználását 
harmadik személy joga nem korlátozza. Amennyiben harmadik személy részéről védett jogai 
sérelme miatt kárigény merülne fel a fenn megjelölt információk, dokumentumok 
vonatkozásában, a Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól. 
 
3. A Felek jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megrendelő és a Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben foglaltak szerint 
együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A Felek kötelesek egymást minden, a 
jelen Szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényről és körülményről kellő időben 
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.  
 
A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen, 
illetve szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha ennek ellenére 
a Megrendelő utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Megrendelő kockázatára végzi 
tevékenységét. 
 
3.2. A Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt feladatai teljesítésére közreműködőt csak a 
Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe. Az igénybe vett közreműködőért 
úgy felel, mintha a Szerződés teljesítése során maga járt volna el. Amennyiben a Vállalkozó 
jogosulatlanul vesz igénybe közreműködőt, akkor felel mindazon kárért, amely a közreműködő 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
 
3.3. A Felek a jelen Szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről, az esetleges 
Szerződésszegésekről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni. 
 
3.4. A Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt feladatai teljesítése során saját eszközeivel 
dolgozik. A Megrendelő kötelezettsége, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
hálózati és üzemeltetési környezetet, a szükséges jogosultságokat és hozzáféréseket 
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biztosítsa jogszabályi és belső szabályozási keretek között a Vállalkozó részére. A 
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladat 
ellátásához szükséges, megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező személyzetet és 
kapcsolattartó pontokat indokolt mértékben biztosítja. A Megrendelő folyamatosan biztosítja a 
Vállalkozó számára azokat az információkat, amelyek szükségesek a szerződésszerű 
teljesítéshez. Amennyiben a jelen pontban meghatározott kötelezettségeit Megrendelő külön 
szövegezett felhívás ellenére, a felhívás kézhezvételét követőn 5 naptári napon belül nem 
vagy késedelmesen teljesíti, az ebből eredő mulasztásért, károkért és késedelemért 
Vállalkozó nem tartozik felelősséggel. 
 
3.5. A Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan készíti el a teljesítéshez tartozó 
dokumentációkat, melyek megléte és elfogadása a teljesítés feltétele. 
 
3.6. Az üzemeltetési biztonság, valamint a rendszer és adatbázis konzisztencia biztonságos 
fenntartása érdekében Vállalkozó a Megrendelő rendszereiben történt minden beavatkozását 
naplózni köteles oly módon, hogy a tevékenysége pontosan nyomon követhető legyen. A 
Megrendelő éles rendszerében tevékenységet a Vállalkozó csak gondos körültekintéssel és a 
Megrendelő által folyamatosan elérhető módon naplózott tevékenységként végezhet. 
 

 
3.8. Szerzői jogokra vonatkozó rendelkezések: 
 
A jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által a Megrendelő részére tervezett, kifejlesztett, 
létrehozott, illetve elkészített minden termék, szellemi alkotás, know-how, továbbá a jelen 
Szerződés megfelelő fejezetében külön nevesített termékek (a továbbiakban együttesen: 
Szerzői művek) szerzői jog által védett műnek minősülnek. 
 
Jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó a Szerzői művek tekintetében a felhasználási módra 
és a felhasználás mértékére vonatkozóan korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot ad 
a Megrendelőnek, ezzel a Szerzői mű vagyoni jogait a Megrendelőre átruházza.  Felek 
kifejezetten rögzítik, hogy annak ellenére, hogy a jelen Szerződés alapján kizárólag a 
Megrendelőnek keletkezik fizetési kötelezettsége a Vállalkozóval szemben, a Vállalkozó 
hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyéb felhasználókra is díjmentesen átengedje a 
Szerzői művek felhasználásának jogát. A Megrendelő jogosult a jogszabály által elismert 
összes felhasználási módot korlátozás nélkül gyakorolni.  
 
Tekintettel arra, hogy a vállalkozási díj a felhasználási díjat is magában foglalja, a felhasználási 
jogok engedélyezése, a Szerzői Művekkel kapcsolatos jogok átruházása vonatkozásában a 
Vállalkozót a vállalkozási díjon felül külön díjazás nem illeti meg, illetve a Vállalkozó a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vagy külön jogszabály szerinti további díjazásra nem 
jogosult, ilyen díjigényéről a jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó kifejezetten lemond. 
 
4. A Szerződés teljesítése 
 
4.1. Jelen Szerződés teljes hatálya alatt a Vállalkozó az 1.2. pontban meghatározott 
feladatokat a Felek által megkötött egyedi megrendelések alapján látja el az egyedi 
megrendelésben meghatározott (kötbérterhes) határidő szerint, az egyedi megrendelésekben 
meghatározott vállalkozási díj ellenében. 
 
A Felek az egyedi megrendeléseket a Megrendelő egyedi megrendelésre vonatkozó írásbeli 
igénye (előzetes ajánlatkérés) és az arra adott, a Megrendelő által elfogadott vállalkozói 
ajánlat alapján töltik ki és írják alá. A Megrendelő az előzetes ajánlatkérését a Vállalkozó 8. 
pontban kijelölt kapcsolattartójának e-mail címére köteles minden esetben megküldeni.  
Vállalkozó a megrendelői előzetes ajánlatkérésére vonatkozó ajánlatát a Megrendelő 8. 
pontban kijelölt kapcsolattartójának e-mail címére köteles megküldeni. 



4 

 
4.2. A teljesítés alapvetően távoli munkavégzéssel történik, azonban a teljesítés helye 
szükség szerint, előzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő székhelye és/vagy 
telephelye (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) 
 
4.3. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén jogosult az egyedi megrendelőben 
meghatározott vállalkozási díj összegére. Az adott számla Megrendelő általi késedelmes 
kiegyenlítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 
meghatározott mértékű késedelmi kamat jogosult.  

 
 
5. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 
 
5.1. A jelen szerződés 1.2 pontban meghatározott feladatok szakértői óradíja 
……………………...- Ft + Áfa. Felek megállapodnak, hogy mivel Vállalkozó az 1.2. pontban 
meghatározott feladatokat egyedi megrendelések alapján, az abban meghatározott 
határidőkre végzi el, így mindig az egyedi megrendelésben kerül rögzítésre az igénybe az 
adott feladat ellátására vonatkozó óraszám keretet.   
 
Jelen pontban meghatározott vállalkozási díj vonatkozásában a Vállalkozó a megrendelői 
teljesítésigazolás alapján jogosult számla kiállítására. A megrendelt munkák tekintetében 
Megrendelő részteljesítést elfogadhat. Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítés esetén 
a jelen Szerződés szerinti teljesítésigazolási eljárást Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos 
jelzésétől számított 10 (tíz) napon belüli lefolytatni.  
 
5.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem 
másolati példány), a Szerződésben megnevezett megrendelői teljesítésigazoló által aláírt, 3. 
számú melléklet szerinti teljesítésigazolással együtt nyújthat be a Megrendelőnek 
amennyiben az 5.1 pont szerinti teljesítésigazolásnak Megrendelő eleget tett.  
 
A Megrendelő részéről a teljesítésigazoló………………….. (e-mail: ……………………., 
telefonszám: +36 ……………………………). 
 
A Vállalkozó köteles a teljesítésigazoláson a rá vonatkozó részeket maradéktalanul kitölteni, 
valamint azon feltüntetni a Megrendelő által a jelen Szerződéshez rendelt Megrendelő által 
előzőleg megadott szerződésszámot. A Megrendelő a szabálytalan, nem az előbbieknek 
megfelelően kiállított számlát nem köteles elfogadni, azonban az adott számlával szemben 
emelt kifogását annak igazolt kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül köteles 
Vállalkozóval írásban közölni a kifogás okának megjelölésével. 
 
5.5.A számla postázási címe:1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 
 
5.6. A Megrendelő a szabályszerűen kiállított számlát annak Vállalkozó általi kiállításától 
számított 30 napon belül a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti 
ki.  
 
6. Jótállás 
 
A Vállalkozó az adott megrendelések elvégzését igazoló teljesítésigazolás kiállításától 
számított 12 hónapig a szerződésszerű teljesítéséért felelősséget vállal, amely időtartam alatt 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által bizonyítottan a teljesítés időpontjában vagy azt 
megelőzően keletkezett hibákat a Vállalkozó részére történő bejelentést követően, ésszerű, a 
Felek által közösen megállapított határidőn belül ingyenesen kijavítani.  
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7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
7.1. Késedelmi kötbér 
 
Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles.  
 
A Szerződés 1.2. pontjában vállalt feladatok vonatkozásában a kötbér vetítési alapja minden 
esetben az egyedi megrendelésben meghatározott nettó összeg és határidő. A kötbér mértéke 
késedelmes teljesítés esetén a késedelembe esés első napjától számítva minden 
késedelemmel érintett napra az egyedi megrendelésben feltüntetett nettó vállalkozási díj 5%-
a. A Felek rögzítik, hogy a kiszabható kötbér mértéke ezen esetben legfeljebb az adott egyedi 
megrendelésben meghatározott nettó vállalkozási díj 20 %-a lehet.  
 
A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés alól. 
 
A Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől 
érdekmúlás bizonyítása nélkül is elállni. 
 
7.2. Hibás teljesítési kötbér 
 
A Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben a szolgáltatást nem az 1. sz. mellékletben 
meghatározott szolgáltatási szinteken nyújtja. 
 
A Vállalkozó hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles, melyet Vállalkozó a 
teljesítésigazolási dokumentumon negatív tételként tüntet fel. Amennyiben Megrendelő 
kötbérigényét a teljesítésigazoláson nem tünteti fel, úgy ezen kötbérigényét a későbbiekben 
már nem érvényesítheti. 
 
A Szerződés 1.2. pontjában vállalt feladatok vonatkozásában a kötbér mértéke az egyedi 
megrendelésekben feltüntetett nettó vállalkozási díj 20 %-a. 
 
7.3. Meghiúsulási kötbér 
 
A késedelmi kötbér rendelkezései szerinti késedelem miatti, valamint a jelen Szerződés 2. 
pontja szerinti elállás esetén, valamint, ha a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, a Megrendelőt meghiúsulási kötbér címén a 
Szerződés 1.2. pontjában vállalt feladatok vonatkozásában az eseti megrendelésben 
feltüntetett nettó vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összeg illeti meg. 
 
7.4. Kötbérek közös szabályai 
 
A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kárát megtéríteni. A kötbér és az 
azon felüli kártérítés összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájával szemben 
beszámítani. 
 
7.5. Megrendelt támogatási feladat leállításának elszámolási szabályai 
 
Megrendelő megrendelt támogatási feladat megvalósítását és leszállítását leállíthatja. Ez 
esetben Vállalkozó ráfordításairól kimutatást és erről teljesítési igazolást készít Megrendelő 
részére. Vállalkozó az így jelzett költségét számlázza a Megrendelő felé. 
 
 
8. Kapcsolattartás 
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8.1. A Felek által kijelölt kapcsolattartók a jelen Szerződés teljesítése során:  
 
A Megrendelő esetében: 
 

Üzleti kapcsolattartó:  
Név:  

 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 
 Telefon: +36  
 E-mail:  
 

Operatív kapcsolattartó: 
Név:  

 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 
 Telefon: +36  

E-mail:  
 
A Vállalkozó esetében: 
 

Üzleti kapcsolattartó:  
 
Név:  

 Cím:. 
 Telefon: +36 
 E-mail:  
 

Operatív kapcsolattartó: 
 
Név:  

 Cím:  
 Telefon: +36  

E-mail:  
 

Megrendelő az alábbi supportcímre küldheti bejelentéseit: ………………………….. 
 
 
8.2. Jelen Szerződés teljesítése során Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 
tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen Szerződésre 
kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. A kapcsolattartók személyében 
történő változásról a Felek egymást 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesítik. A 
kapcsolattartók személyének változása nem minősül szerződésmódosításnak. 
 
8.3. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott 
levél átvételét megtagadja vagy az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy 
a címzett a személyes átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése 
esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának 
napján kézbesítettnek tekintendő. A Felek a postai úton megküldött küldeményeket 
egyidejűleg másolatban a másik fél jelen Szerződésben meghatározott e-mail címére is 
kötelesek megküldeni. 

 

8.4. Adatkezelési klauzula a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan: 
 

8.4.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben rendelkezésükre 

bocsátott kapcsolattartói személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, 

így különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
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szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”) rendelkezései szerint kötelesek és 

jogosultak kezelni. 

 

8.4.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során, a Szerződés keretén belül, 

ahhoz kifejezetten kapcsolódóan, kölcsönösen átadják egymás részére a fenti 

kapcsolattartóik személyes adatait a Felek jogos gazdasági érdekére is tekintettel. 

 
8.4.3. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartói adatok kezelése tekintetében minden Fél a 

megkapott kapcsolattartói személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőnek 

minősül. 

 
8.4.4. A Felek kijelentik, és szavatolják, hogy a saját kapcsolattartóik adatainak átadását 

megelőzően saját kapcsolattartójukat a GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatták 

az adattovábbításról. A Felek kölcsönösen kijelentik továbbá, hogy az általuk kezelt, a 

másik szerződő Féltől kapott kapcsolattartói adatok tekintetében eleget tesznek az érintett 

tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakra vonatkozóan: 

 
8.4.5. Kezelt adatok köre: A Kapcsolattartó személy vezetékneve, keresztneve, céges 

telefonszáma, céges e-mail-címe. 

 

8.4.6. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke. 

 

8.4.7. Az adatkezelés célja: A Szerződés teljesítése során eljáró Felek kapcsolattartói 

adatainak védelme. 

 

8.4.8. Az adatkezelésben hozzáférési joggal rendelkezők köre: A Felek jelen Szerződés 

megszövegezésében, megkötésében és teljesítésében résztvevő munkatársai. 

 

8.4.9. Az adatkezelés időtartama: Felek a jelen Szerződés időtartamának lejártát követő 30 

napon belül törlik a kezelt személyes adatokat. 

 
8.4.10. Az Érintett jogai: Az Érintett az Adatkezelésről a fenti elérhetőségen bármikor 

tájékoztatást kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, kérheti 

adatai helyesbítését, bizonyos korlátok között kérheti bármely adata törlését (ezt az adott 

Fél megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szüksége van), kérheti az adatkezelés korlátozását (ha vitatja az adatok pontosságát, vagy 

jogellenes adatkezelés esetén ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatja 

adathordozhatósághoz való jogát is (azaz kérheti a rá vonatkozó adatok kiadását vagy más 

adatkezelő részére történő továbbítását). Az Érintett jogai sérelme esetén egyeztetést 

kezdeményezhet az adott Féllel. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett 

ezt nem kívánja, jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz vagy 

panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. 

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. A NAIH elérhetőségei: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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8.4.11. Felek kötelesek egymással valamennyi, jelen Szerződés teljesítésére nézve 

lényeges változást, (különösen címet, adószámot, telefonszámot, bankszámlaszámot, 

érintő vagy a tulajdonosi viszonyokban bekövetkező) változásokat haladéktalanul írásban, 

igazolható módon (tértivevényes ajánlott küldemény vagy fax útján) közölni. Felek 

egymással szembeni Szerződéses kötelezettségei, illetve jogosultságai alapvetően az 

esetlegesen bekövetkező változásoktól függetlenül fennállnak. 

 
 
9. A Szerződés hatálya, megszüntetése és felbontása 
 
9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés a mindkét fél általi aláírás 
(hatálybalépés) napjától a Szerződés 1.1 pontjában meghatározott keretösszeg teljes 
felhasználásáig, de legkésőbb a keretszerződés aláírásától számított 36 hónapig hatályos.  
 
9.2. Jelen Szerződés bármilyen módosítása csak a Szerződő Felek közös megegyezésével, 
kizárólag írásba foglaltan történhet. 
 
9.3. A Felek jogosultak 30 naptári napos felmondási idő betartása mellett jelen Szerződést 
írásban, indokolás nélkül felmondani. A Felek a felmondási időt az írásbeli felmondó 
nyilatkozat kézhezvételétől számítják. Felek megállapodnak, hogy az írásbeli felmondó 
nyilatkozat kézhezvételének napjáig teljesített vagy még folyamatban lévő teljesítések 
vonatkozásában egymással szerződésszerűen és maradéktalanul elszámolnak. 
 
9.4. A Szerződést bármelyik szerződő fél jogosult azonnali hatállyal a másik Félhez küldött 
írásbeli felmondással felmondani, ha a másik fél a jelen Szerződésben meghatározott 
kötelezettségeit súlyosan megszegi, és a Szerződésszegő magatartás megszüntetésére 
felhívó írásbeli felszólításban meghatározott legfeljebb 15 napos határidő eredménytelenül telt 
el. 
 
9.5. A Felek kötelesek a jelen Szerződés bármilyen okból való megszűnését követő 15 naptári 
napon belül elszámolni egymással és a fennálló kötelezettségeiknek eleget tenni. 
 
9.6. A Megrendelő az elállásra vonatkozó jogát jelen Szerződés és a Ptk. rendelkezési szerint 
jogosult gyakorolni. 
 
9.7. Amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződés szerinti elállási jogát gyakorolja és a 
szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben visszaállítható, úgy kártalanítási vagy 
kártérítési kötelezettség nem terheli, illetve a Vállalkozó erre tekintettel semmilyen igénnyel 
nem élhet a Megrendelővel szemben. Felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának 
napjáig szerződésszerűen nyújtott szolgáltatások pénzbeli ellenértékének vonatkozásában 
kötelesek egymással elszámolni. 
 
10. Biztonságvédelmi követelmények 
 
10.1. A Vállalkozó biztonságvédelmi kötelezettsége különösen: 
 
a) A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a keretszerződés teljesítése során vagy 
azzal kapcsolatosan tudomására jutott minden a DHK Zrt-ét érintő adat-, információ 
megtartásáért, kiemelt figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információ 
szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679 Rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek betartásáért. 
 
b) A Vállalkozó kijelenti és megerősíti, hogy a Megrendelő által neki átadott bizalmas 
információkat és üzleti titkokat köteles megőrizni, annak nyilvánosságra hozatalára vagy 
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harmadik személynek történő átadására a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem jogosult. Ezen információkat kizárólag jelen Szerződés teljesítésére használhatja fel, 
kizárólag a jelen Szerződés hatálya alatt. 
 
10.2. Titoktartás feloldása 
 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő tulajdonosa, a BKM Nonprofit Zrt. jogosult 
a Megrendelő által kötött szerződések, megállapodások vonatkozásában a Megrendelőtől 
felvilágosítást kérni, valamint ezen iratokba betekinteni, és ezen dokumentumok adatait - ha 
annak jogszabályi feltételei fennállnak - jogosult nyilvánosságra hozni, vagy azt valamely 
hatóságnak átadni, kiszolgáltatni. 
 
10.3. Felek megállapodnak, hogy az adott megrendelés teljesítése során a Vállalkozó is adhat 
át a titoktartási kötelezettség alá eső adatot, tényt vagy egyéb információt Megrendelő részére, 
ebből eredően a Megrendelőt is terheli jelen megállapodásban foglalt titoktartási kötelezettség. 
 

10.4. Jelen titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon információkra: 
a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az 

információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy  
b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen Szerződés hatályba lépését megelőzően is 

ismertek voltak az információt megszerző Fél számára, vagy 
c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit nem 

köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ 
vonatkozik, vagy 

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági 
rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 

 

 
11. Összeférhetetlenség 
 
A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződéses feladatai ellátásához a Megrendelő 
munkavállalóját munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem 
alkalmazza. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Megrendelő munkavállalójának 
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Megrendelő 
munkavállalója. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett 
alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi 
személyek, illetve mindezek további közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen Szerződés azonnali 
hatályú felmondásával járhat. 
 
12. Korrupcióellenes klauzula 
 
A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint 
fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak 
megfeleljenek, a Szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.  
 
A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a Szerződés 
feltételeinek kialakítását és a Szerződésen alapuló vagy annak teljesítése során tanúsított 
bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem befolyásolta és 
befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, Vállalkozója vagy velük bármilyen módon és 
formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása 
vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy 
annak ígérete.  
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A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, 
munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve 
egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek 
(„közreműködők”) jelen Szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása 
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.  
 
A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő választása szerint 
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
13. Záró rendelkezések 
 
13.1. A Vállalkozó és a Megrendelő nem felelnek a jelen Szerződés szerinti kötelezettsége 
teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem 
látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a Szerződés teljesítését, 
illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmény különösen: háborús cselekmény, 
lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar vagy természeti 
katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény (1994. évi XXXIV. 
törvény) alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 
 
13.2. A jelen Szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges 
korábbi, a jelen Szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy 
szerződés hatályát veszti. 
 
13.3. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., GDPR, rendelkezései 
irányadóak. 
 
13.4. A Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más 
hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében – amennyiben azt az eset összes 
körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el – értesítik 
a másik felet a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak 
ténybeli és jogi alapját és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjelölve annak javasolt 
időpontját. Az egyeztető tárgyalásokat a Felek által közösen megállapított időpontban, 
azonban legfeljebb 7 munkanapon belül meg kell kezdeni. Az egyeztetést kezdeményező fél 
abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a további lépéseket megtenni, 
amennyiben az egyeztető tárgyaláson a másik fél nem vesz rész vagy nem kíván részt venni, 
illetve amennyiben a tárgyalások 3 munkanapon belül nem vezetnek eredményre. A Felek 
kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja. 
 
13.5. Jelen Szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1-1 példány illeti meg a 
Feleket. 
 
13.6. A Felek általi különböző időpontokban történő aláírás esetén jelen Szerződés a későbbi 
aláírás időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba. 
 
A Felek a jelen Szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben 
megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 
 
Budapest, …………………    , ………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………… …………………………………. 
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DHK Zrt. 
Szepesi József   
vezérigazgató 
Megrendelő 

 

 
Vállalkozó 

 
Mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Műszaki tartalom 
2. sz. melléklet: Egyedi megrendelés minta 
3. sz. melléklet: Teljesítésigazolás minta 

 
 



 

 
 

1. sz. melléklet 
 

MŰSZAKI TARTALOM 
 
 

Megrendelő SAP rendszereinek jelenlegi infrastruktúrája 

Jelen pont a Megrendelőnek a jelenlegi rendszereinek legfontosabb jellemzőit tartalmazzák. 

 

Rendszer 

környezet 

SAP ERP 

rendszerek 

SAP BI/BO SAP Solution Manager 

SAP termék/ 

verzió/adatbázis 

SAP R/3  

AIX, Oracle 

SAP NETWEAVER 7.4 

AIX, Oracle 

SAP Solution Manager 

7.0 EHP1 

Produktív  DHP BWP DHS 

Teszt  

 
DHQ 

BWQ  

Fejlesztői  DHD BWD  

  

SAP BusinessObjects BI 

Platform 4.1 Support 

Pack 3 Patch 1 

Version: 14.1.3.1300 

 

 
 

A szerződés hatálya alá eső SAP modulok/rendszerek:  

 

FI, FI-CA, CO, AM, RM, BC 

BW/BO 

Solution Manager 

 

Az SAP modulok támogatása az alábbi feladatokat foglalja magában: 

 SAP modulokra bejelentett incidensek kivizsgálása, javítása 

 OSS jegyek feladása és megoldásuk koordinálása 

 Felhasználói igények, paraméterek beállítása, customizáció 

 SAP riportok, programok javítása, kisebb módosítása 

 Migrációs feladatok/fejlesztések támogatása 

 A modulok működésével kapcsolatos kérdések megválaszolása, oktatás 

 Éves átállás támogatása 



 

 Tesztelési tervek és tesztesetek készítése 

 Üzemeltetési kézikönyv készítése 

 Műszaki dokumentáció készítése 

 Felhasználói kézikönyv bővítése 

Tanácsadás a törvényi változások értelmezésében, rendszerben való leképezésében 

Megrendelő kötelezettségei 

 Pontos, írásos feladatleírás, 

 Távoli hozzáférés biztosítása az érintett rendszerekhez heti 7*24 órában, 

 A meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése, 

 A támogatási szolgáltatás feladatainak ellátásához szükséges hálózati és üzemeltetési 

környezet, a szükséges hardvereszközök (éles és teszt rendszert biztosító szerverek), 

és a megfelelő adatbázisok elérésének biztosítása, 

 A használt szoftverek jogszerű használata, 

 A munkavégzéshez szükséges és rendelkezésre álló dokumentációknak és 

információknak a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését biztosító határidőben történő 

rendelkezésre bocsátása Vállalkozó tanácsadói számára, 

 Fejlesztői rendszeren tesztadatok előállítása, amellyel a változtatási igény 

rekonstruálható. Amennyiben ez nem lehetséges, az igény rekonstruálását lehetővé 

tevő rendszer elérésének biztosítása. 

Megrendelő a feladatokat alkalmanként, megrendelések formájában adja meg. Megrendelő 

SAP rendszereihez távhozzáférés lehetőségét biztosítja. Megrendelő a megrendelt feladatok 

elvégzését – egyéb jelzés hiányában – csak a fejlesztői rendszerein engedélyezi. 

Vállalkozó feladatai 

 Biztosítja a megadott erőforrások rendelkezésre állását és a szakszerű feladatvégzés 

feltételeit, 

 A tanácsadási szolgáltatásokat tanácsadói révén az ésszerűen elvárható 

szakértelemmel és gondossággal, valamint a megállapodott formában (helyszíni, 

telefonos, írott) és az elvárt határidőben nyújtja, 

 A javasolt megoldások felhasználói tesztelésre átadás előtti működőképességének 

ellenőrzését (fejlesztői/tanácsadói teszt elvégzése) a Vállalkozó elvégzi, kérésre 

fejlesztői teszt jegyzőkönyv kitöltésével igazolja, 

 Az egyedi megrendelésben kért dokumentumokat elkészíti és a Megrendelőnek 

elektronikus formában a rendelkezésére bocsájtja. 

Leszállítandó dokumentumok: 

 A tárgyban folytatott levelezést megadott emailcímre továbbítani kell, 



 

 Amennyiben a hibajavítás során programkód módosítás történt, műszaki 

dokumentáció átadása (ha ezt az egyedi megrendelés alapjául szolgáló hibajegyben 

Megrendelő igényelte), 

 Tesztelési jegyzőkönyv, vagy a tesztelés eredményességéről e-mail megküldése a 

megadott emailcímre, 

 Funkcionális specifikáció (ha ezt az egyedi megrendelés alapjául szolgáló 

megrendelésben Megrendelő igényelte), 

 Műszaki dokumentáció (ha ezt az egyedi megrendelés alapjául szolgáló 

megrendelésben Megrendelő igényelte), 

 Üzemeltetési kézikönyv – amennyiben módosulnak az üzemeltetési feladatok a 

megoldása kapcsán (ha ezt az egyedi megrendelés alapjául szolgáló megrendelésben 

Megrendelő igényelte), 

 Felhasználói kézikönyv - amennyiben módosul a megoldása kapcsán (ha ezt az egyedi 

megrendelés alapjául szolgáló megrendelésben Megrendelő igényelte). 

 

Megrendelő a megrendelésben az előre látható információk alapján előre jelzi az adott feladat 

megoldásához szükséges átadandó dokumentációk listáját.  

 

4. Elvárt SLA szintek  

Vállalkozó a szerződés 4. pontja szerinti egyedi ajánlatot a Megrendelő által megküldött 

ajánlatkérés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles megadni.  

Amennyiben az ajánlatadáshoz további információk szükségesek, erről Megrendelőt az 

ajánlatkérés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni. 

 

5. Egyéb elvárások 

A Vállalkozó a Megrendelő rendszereiben a  tevékenységét hatályos IBSZ-nek és az MNB 

rendeletnek megfelelően végzi, a fejlesztések, módosítások tekintetében a biztonságos 

fejlesztési alapelvek az irányadóak 
 

 



 

2. sz. melléklet 
 

EGYEDI MEGREDNELÉS (MINTA) 

 
amely létrejött egyrészről a  
 
DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszám: 01-10-044425; adószám: 
12519536-2-43; bankszámlaszám: 10300002-20113025-70073285; képviseli: ………..; 
rövidített elnevezése: DHK Zrt.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a(z) 
 
 (székhely:………………………………...; cégjegyzékszám: ………………………….; adószám: 
………………………….; bankszámlaszáma: ……………………………...; képviseli: 
…………………………………; rövidített elnevezése: ……………………...), mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó)  
 
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között ….-án megkötött 
…………… számú vállalkozási keretszerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján a Felek az 
alábbi Egyedi Megrendelést kötik meg: 

 

1. Az Egyedi Megrendelés tárgya, feladatok meghatározása:  

 

A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a Szerződés alapján az alábbiakban 

meghatározott feladatokat:  

 

 Feladatok leírása, feladatspecifikáció beillesztése. 

 

2. Megrendelésre fordítandó szakértői óraszám:  

 

3. Vállalkozói díj: 

 

3. Teljesítési határidők (kötbérterhes): 

 

 

Budapest, …………….. 

 

 

………………………………….. 

Megrendelő 

 

.........................................… 

Vállalkozó 



 

 

3. sz. melléklet 
 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS (MINTA) 
 
A Partner tölti ki! 

Szerződés száma: ………………… 

 

DHK Zrt. (1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.), mint Megrendelő és …………………………... 
(…………………………………….), mint Vállalkozó 

között ………………………………………… napján szerződéses viszony jött létre SAP 
rendszer hibajavítására, SAP rendszerrel kapcsolatos támogatási szolgáltatások nyújtására 
tevékenység ellátására. 

 

Szerződésben/Megrendelésen rögzített 
teljesítés végső határideje (év,hó,nap): 

  

Teljesítés tényleges időpontja (év,hó, nap):  
 

 

Késedelem (napokban):   

Szerződés/Megrendelés szerinti összeg:   

Fizetendő kötbér jogcíme, mértéke %-ban:   

Fizetendő kötbér összege:   

Szerződés szerinti fizetési határidő a számla 
benyújtását követő: 

 
30 nap 

 

 
 
 

                       kitöltés dátuma 

 
 
 

…………………………………...... 
Partner aláírása 

 

 

- Jelen irat aláírásával igazoljuk, hogy a Partner a Szerződés 3. pontjában foglalt 
kötelezettségének az általa fent megjelölt teljesítés tényleges időpontjában eleget tett és így 
a Szerződés 5. pontja alapján a számla kiállítására és benyújtására jogosult a szerződésnek 
a fizetési feltételekre vonatkozó 5. pontjának megfelelően az alábbiak szerint: 

 

 kötbér összege:………………………………::………::::………..  

 

 kötbérrel csökkentett utalható összeg:……………………………………………………… 

 

………………………….. 

Teljesítésigazoló 

Megrendelő 

Név: …………. 

Munkakör: …………. 

Dátum: …………. 


