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Szoftverbérleti szerződés 
 

 
amely létrejött egyrészről a revisionSOFT Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53 

4/14., cégjegyzékszám: 15-09-081268 Adószám: 24752677-2-15, képv: Szalkay István 

ügyvezető.), mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”) 

Másrészről______________________________________lakcím/székhely:_________________________

__________________________________________________,cégjegyzékszám/szig.:__________________

___________, adószám:    , képv:       ) mint bérbevevő (a továbbiakban: 

„Bérbevevő”)együttesen mint Felek között alulírott helyen és időben, a kölcsönös 

együttműködés érdekében az alábbi feltételekkel. 

 

FOGALMAK 
 

"Belső ellenőr": a költségvetési szervnél teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy 

polgári jogi jogviszony keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy. 

„Szoftver”: A „revisionSOFT” egy belső ellenőrzési folyamatot támogató számítógépes 

szoftver, mely az érvényben lévő 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet és a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által közzétett Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta alapján elvégzi az  

államháztartás belső ellenőrzési folyamatainak feladatrendszerét.  

„revisionSOFT”: a belső ellenőrzést támogató számítógépes program neve. 

„Vis Maior”: minden olyan, a Szerződés aláírása után elháríthatatlan külső ok miatt 

bekövetkezett rendkívüli esemény, amelynek következtében a Szerződésnek a Felek vagy 

valamelyik Fél által történő teljesítése lehetetlenné válik, és amelyet a Felek nem láthattak 

előre, és nem háríthattak el, és amelyik nem tudható be egyikük hibájának vagy 

mulasztásának sem, illetve egyikük érdekkörébe sem tartozik, Vis Maiornak tekintendő. 

Ilyen események többek között, de nem kizárólag: háború, forradalom, tűz, természeti 

katasztrófa, kihirdetett karantén vagy általános sztrájk. 

 

KOCKÁZATI FELHÍVÁS 
 

A szoftver a belső ellenőrzést, mint független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó 

tevékenységet definiálja. Ennek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 

eredményességét növelje. Kiemelt feladat még, hogy az ellenőrzött szervezet céljai elérése 

érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 

ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. A szoftver nem 

mentesíti a bérbevevőket a belső ellenőrzési feladatainak ellátása alól, a működésével a 

belső ellenőr vagy ellenőrök által végzett feladatokat dokumentálja, archiválja valamint a 

főbb műveleteket automatikusan generálja iratminták formájában. A jogszabályok által 
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kötelezően előírt belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése a rendszerben 

megvalósul. A rendszer legfőbb kockázata, hogy a beérkező adatok feltöltése nem történik 

meg, ezért az output adatok naprakészsége nem lehet számonkérhető.  

 

I. A SZOFTVER MŰKÖDÉSE, TECHNIKAI 

FELTÉTELEK 

1.1. A Szoftver a belső ellenőrzési rendszer alapvető folyamatait követi végig, a jogszabályban 

meghatározott, egymásra épülő rendszerelemeken keresztül. Az elv lényege, hogy a szoftver 

egyrészt iratmintákat generál, melyek nyomtatás vagy elektronikus feltöltés után az 

adatbázisba kerül, másrészt külső információkat vár a felhasználótól, melyek alapján a 

folyamatot leképezi és működteti.  

1.2. A működés kizárólag internet kapcsolaton keresztül valósul meg, a Bérbevevő egyedi 

felületén saját belépő kóddal (jelszó) rendelkezik. A szerverszolgáltató: COMpose-IT 

Informatikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9., info@composeit.hu) 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi a „revisionSOFT” szoftvert, amelyet 

Bérbevevő saját felelősségére jogosult használni a jelen szerződésben meghatározott 

feltételek mellett. 

2.2. Bérbevevő Bérbeadó részére bérleti díjat fizet a jelen szerződésben leírtak szerint. 

2.3. Bérbevevő kijelenti, hogy a belső ellenőrzés támogatását a Bérbeadótól bérelt 

„revisionSOFT” elnevezésű szoftverrel kívánja végrehajtani.  

2.4. Bérbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy Bérbeadó kizárólag a szoftver ezen 

szerződésben leírtaknak megfelelő működéséért vállal felelősséget. 

 

III. BÉRLETI DÍJ 

3.1. A 2.1. szerinti szoftver használatért Bérbevevő szoftverbérleti díjat köteles fizetni az 

alábbiak szerint: 

3.1.1. A szoftverbérleti díj az „revisionSOFT” szoftver használati jogának adott időszakra 

történő átengedése fejében fizetendő díj, amelynek összege az alábbiak szerint kerül 

meghatározásra: 

• A szoftver használati díja felhasználóként kerül meghatározásra a weblapon 

(www.revisionsoft.hu/araink). A megrendelőben egyeztetett és visszaigazolt áron 

kerülnek a havi/éves díjak meghatározásra, jelen esetben a következők szerint:  
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Felhasználó belső ellenőrök száma Elszámolási időszak Díj 

.....fő belső ellenőrzési vezető 

...... fő belső ellenőr 
Havi ..................-Ft/hó+ ÁFA 

3.3. A havi/éves bérleti díjakról a Bérbeadó számlát állít ki, amelyet Bérbevevő átutalással 

köteles kiegyenlíteni a számla kiállításától számított 8 banki napon belül. 

3.5. Az elszámolás pénzneme: HUF magyar forint.   

 
IV. BÉRBEADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Bérbeadó szavatolja, hogy jogosult a Szoftverrel rendelkezni. 

4.2. Bérbeadó a VIII. Fejezetben meghatározott időre át nem ruházható felhasználási jogokat 

biztosít a Szoftverre, a Bérbevevő által fizetendő bérleti díj ellenében. 

4.3. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Szoftver a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű 

használatra alkalmas. A rendszer, a működés és az információ áramlás elsődleges eszköze 

az elektronikus levelezés (11.1. pontban szereplő kapcsolattartó felé), illetve a szoftver belső 

információs felülete.  

4.4. Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a Szoftverre vonatkozóan 

olyan joga, mely a Bérbevevőt a használatban korlátozza, vagy akadályozza. 

4.5. Bérbeadó jogosult a Szoftver használatát bármikor ellenőrizni. 

4.6. Bérbeadó köteles a Szoftvert rendeltetésszerű működésre képes állapotban 

rendelkezésre bocsátani, ‐ ezalatt értve a Bérbevevő megbízásából történő telepítést a 

Szerverszolgáltató szerverén ‐ jelen szerződés aláírását követő 30 naptári napon belül. 

4.7. Bérbeadó szavatolja, hogy a Szoftver vírusmentes és mentes a hasonló ártalmas, illetve 

nem a rendeltetésszerű működéshez tartozó eszköztől, programoktól, önmegsemmisítő 

programtól. 

4.8. Bérbeadó nem vállal felelősséget a Szerverszolgáltató működésének következtében 

felmerülő károkért, veszteségekért. (ÁSZF szerint) 

 

V. BÉRBEVEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Bérbevevő köteles a bérleti díjról szóló számlákat jelen szerződés III. fejezetében 

részletezett módon határidőre kiegyenlíteni. 

5.2. Bérbevevőnek lehetősége van a kliens szoftvert bármilyen, a műszaki tartalomnak 

megfelelő gépen üzemeltetni.  

5.3. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a szoftver egy előzetesen beállított a mindenkori 

jogszabályoknak és a nemzetközi standardoknak megfelelő iratmintatárral rendelkezik, 

egyedi fejlesztéseket külön díjazás ellenében tudunk végrehajtani. Az így keletkező esetleges 

károkért a Bérbeadó nem felel. 

5.4. A Bérbevevő felhasználási joga a szoftver használatának jogát foglalja magába. 
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5.5. A Bérbevevő a Szoftvert, illetőleg az ahhoz kapcsolódó dokumentációt a Szerződés 

hatálya alatt és annak megszűnését követően sem hozhatja nyilvánosságra, nem adhatja 

közre, illetve egyéb módon – kivéve, ha a Szerződés kifejezetten ettől eltérően rendelkezik –  

nem tehető hozzáférhetővé harmadik személy számára. 

5.6. Bérbeadó az „revisionSOFT” szoftver bérlésével együtt járó felhasználási jogokat a 

bérleti jogviszony időtartama alatt nem kizárólagos hatállyal engedélyezi a Bérbevevőnek, aki 

a jogokat harmadik személynek nem adhatja tovább, harmadik személy részére nem 

értékesítheti. 

 
VI. JÓTÁLLÁS, KARBANTARTÁS, TÁMOGATÁS 

Bérbevevő, vagy harmadik fél szakszerűtlen beavatkozása, előírttól eltérő környezeti 

paraméterek, szándékos rongálás, elemi kár esetén fellépő meghibásodások esetén az ebből 

eredő kárért Bérbeadó nem vonható felelősségre. 

 

VII. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

7.1. Bérbeadó a szerződésszerű teljesítésért nem felel, ha 

• a Bérbevevő a Szoftver használatára vonatkozó utasításokat, előírásokat nem tartja  

be; 

• vis maior következik be,  

• a Bérbeadó érdekkörén kívül eső, külső ok akadályozza a Szoftver működését, 

beleértve a Bérbeadón kívülálló harmadik személyek cselekedeteit és/vagy 

mulasztásait. 

7.2. Szerződésszegésnek minősül, 

• Amennyiben Bérbevevő a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik. 

• Bérbevevő jogosulatlanul avatkozik be a támogató rendszer működésébe. 

• Jelen szerződés 5.5 és 5.6 pontjaiban foglaltak teljesülése esetén.  

7.3. Szerződésszegés esetén Bérbeadó jogosult jelen bérleti szerződést egyoldalú 

jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, a „revisionSOFT” Szoftver működését 

valamint az ebből eredő esetleges kárigényét érvényesíteni. 

 
VIII.SZERZŐDÉS HATÁLYA 

8.1. A Szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. 

8.2. A Szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik 30 napos felmondási idővel. A 

Szerződés megszüntetése esetén felek kölcsönösen elszámolnak egymással. 

 
IX. TITOKTARTÁS 

9.1. Felek megállapodnak, hogy valamennyi, a tárgyalások, illetve az együttműködés során 

szóban elhangzott vagy írásban, vagy bármilyen módon a másik fél tudomására jutott 
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bizalmas információt kötelesek megőrizni, és azt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása 

nélkül nem közölheti harmadik személyekkel (nyilvánosságra hozatal tilalma). Felek 

kötelesek az információt harmadik személyek jogosulatlan hozzáférésétől védeni. 

9.2. A Szerződés alkalmazásában bizalmas információnak számít minden információ, 

beleértve korlátozások nélkül a tervezési, programozási, szoftverekkel, forráskódokkal 

kapcsolatos és egyéb technikai és kereskedelmi információt, know‐how‐t és szellemi, illetve 

ipari tulajdonjogokat, kereskedelmi titkokat, technikai folyamatokat, szerződéses 

tevékenységeket, peres ügyeket, jegyzeteket, adatokat, elemzéseket, tanulmányokat, 

jelentéseket és bármilyen egyéb dokumentumot, amelyek Bérbeadó vagy Bérbevevő, vagy 

ügyfeleik, vagy a velük kapcsolatban álló harmadik személyek üzleti ügyeit vagy pénzügyeit 

érintik, akár közvetlenül, akár közvetve cserélik ki azokat a szerződésnek az értelmében 

vagy azzal kapcsolatban: 

• nyilvánosan ismert, vagy a számítástechnikai iparban, illetve egyéb nyilvános 

fórumon mindkét Fél hibáján kívül nyilvánosságra kerül; 

• a későbbiekben olyan harmadik fél által jóhiszeműen került átadásra, amelynek 

jogában állt az információ felfedése. 

9.3. Nem minősül titoksértésnek, amennyiben valamelyik Fél a bizalmas információt 

jogszabályból eredő kötelezettsége teljesítése, vagy törvényes jogainak érvényesítése 

érdekében bocsátja az illetékes hatóságok vagy bíróság rendelkezésére. 

9.4. A Felek titoktartási kötelezettsége a Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig 

hatályban marad. 

 

X. VIS MAIOR 

10.1. Szerződő Felek egyike sem tartozik felelősséggel a másik Félnek, és nem esik 

késedelembe, illetve nem követ el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek 

teljesítését egy, a Felek érdekkörén kívüli „vis maior” esemény akadályozza. Vis maior 

esemény bekövetkezésekor az érintett Fél azonnal értesíti a másik Felet és amennyiben 

ésszerűen lehetséges, mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. 

10.2. Ha a „vis maior” nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt, a 

teljesítési határidő meghosszabbodik a „vis maior” okozta késedelem időtartamával, feltéve, 

hogy a „vis maior” esemény tényét, illetve kezdetét és végét a „vis maior” eseménnyel érintett 

szerződéses kötelezettséget a szerződő fél írásban igazolja a másik fél felé. 

10.3. A Vis Maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából 

eredő kár a mulasztó felet terheli. 
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XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.1. FELHATALMAZÁSOK 

A Szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot, továbbá az együttműködés során tett 

intézkedéseket, valamint a jogkövetkezményt maga után vonó értesítést a Felek csak 

írásban tehetnek és fogadhatnak el. Az értesítéseket és írásos jognyilatkozatokat a Felek az 

átvételt egyértelműen bizonyítható módon kötelesek egymásnak megküldeni. 

 

Kapcsolattartó személy(ek) a Bérbeadó) részéről: 

Név:  Szalkay István ügyvezető 

Email:     info@revisionsoft.hu 

Telefon:  +36-30-456-6282 

 

Kapcsolattartó személy(ek a Bérbevevő részéről: 

Név:___________________________________________ 

Email:__________________________________________ 

Telefon:________________________________________ 

 

Megadott értesítési címekben, adatokban, a képviselők személyében és adataiban történt 

változásokat a Felek haladéktalanul kötelesek egymással írásban közölni, mely változások a 

Szerződés módosítását nem igénylik. 

 

11.2. NYILATKOZATOK 

11.2.1. Bérbevevő kijelenti, hogy jogosult a Szerződés megkötésére, és hogy annak 

megkötése során a vonatkozó jogszabályoknak, illetve saját eljárási szabályzatának 

megfelelően járt el. 

11.2.2. A Bérbeadó kijelenti, hogy jogosult a Szerződés megkötésére, és hogy annak 

megkötése során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el. 

 

11.3. VITÁK RENDEZÉSE 

11.3.1. Bérbevevő és a Bérbeadó a Szerződésből eredő jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

közvetlen tárgyalások keretében kísérlik meg rendezni. 

11.3.2. Amennyiben a Bérbevevő és a Bérbeadó közötti tárgyalások eredményre nem 

vezetnek, úgy bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett 
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szervezett Állandó Választott Bíróság, Nyíregyháza kizárólagos döntésének azzal, hogy a 

Választott Bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. 

11.3.3. A Szerződésre  Magyarországra vonatkozó jogszabályai az irányadók. 

 
11.4. ÉRVÉNYTELENSÉG 

11.4.1. Amennyiben a Szerződés, illetve bármely rendelkezése magyar jogszabályba ütközik 

vagy érvénytelen, ez a körülmény a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem 

érinti, és azok változatlanul érvényben, illetve hatályban maradnak, és a Felek a lehető 

legrövidebb időn belül tárgyalásokat kezdeményeznek arról, hogy az érvénytelen 

rendelkezést Felek eredeti szándékainak megfelelő érvényes rendelkezéssel pótolják. 

 
Jelen szerződést a felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták és magukra nézve kötelezőnek fogadták el. 

 

 

Kelt.________________ ________év_____hó_____nap 

 

 

 

_____________________                                                                     ______________________ 

Bérbeadó                                                                                                    Bérbevevő 

  
képv:  Szalkay István ügyvezető                                              képv:________________________ 


