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Fejlesztői szerződés
KIVITELEZŐ (MEGBÍZOTT):
Roboz Béla Tamás E. V.
Székhely:
Kapcsolattartó:
Adószám:
Postázási cím:

1048, Budapest Intarzia u. 3.
Roboz Béla (Mobil: 06 70 31 55 201; E-mail: info@webfocus.hu)
62635927-2-41
1147 Budapest, Amerikai út 73/ A

MEGBÍZÓ (MEGRENDELŐ):
Cégnév: ……………………………………………………………
Adószám: ……………………………………………………………
Kapcsolattartó: ……………………………………………………………
Értesítési e-mail cím: ……………………………………………………………
Számlázási cím: …………………………………………………………………………….
Postázási cím: …………………………………………………………………………….
Kivitelező és Megbízó együttesen mint a Felek.

Szak- illetve eszköz ismeret:
Több éves szakmai tapasztalat: Linux rendszer(ek); Windows rendszer(ek); HTML; CSS; Javascript; Perl;
PHP; XML; Java; JSP; Servlet; Flash (MX); 3D Studio; Bash; SQL (Mysql, HSQLDB, egyéb); Visual
Basic; UML; Samba; Arculattervezés; Grafikai kivitelezés; Vektorgrafika; Logotípia; Kiadványszerkesztés
(Quarkexp., InDesign); egyéb…
Eszközök: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe InDesign; Netbeans IDE; WACOM tablet; Acronis
archiváló; SQL Manager; Adatbázis tervező (Fabforce); Wink Flash prezentáló szoftver; Szoftverprofilozó;
Java EXE generátor; Dreamweaver; Fireworks; Excel; Word; Access; MorphoLogic InDesign Helyes-e;
Firefox – Javascript Debuger; Thunderbird; Mysql szerver; Apache szerver; Tomcat szerver; Debian
Linux;
Pantone
színkalibráló;
Joomla
(web-adminisztráció);
PHP
mysqladmin;
Promise
merevlemeztükröző; Acrobat Distiller; Acrobat Proffessional; Shorewall és ZoneAlarm tűzfalak; egyéb…
Felelősségvállalás kizárólag részfeladatokért
Egyfelől a (szoftver)fejlesztés megköveteli az intuíciót, a tervezést, az elemzést, másfelől a kivitelezés
alatt dinamikusan felmerülő megbízói kérések miatt, az egyedi (szoftver)fejlesztési projectek összesen
idejét, a jó specifikációk ismeretében is csak nagyon durva, nem számonkérhető becsléssel lehetne
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jósolni, így a Kivitelező nem vállalja komplett projectek menedzselését, tehát azokra árral és
kivitelezési idővel sem tud szolgálni.
A Kivitelező a Megbízó egyedi projektjében kiszervezett munkaerőforrás szerepét tölti be, tehát semmiféle
felelősséget sem vállal a projekt egészének időtartamára és összköltségére vonatkozóan, úgyszintén
kötbérezést sem vállal. A Kivitelező a Megbízó nagyvonalakban vázolt, szubjektív igény-specifikációit
analizálást követően feldolgozható részfeladatokra felbontva lépésről-lépésre hajtja végre, időbeni és
minőségbeli felelősséget kizárólag ezen atomi-kivitelezésekre valamint a napi időráfordításokért tud
vállalni.
Kivitelezés:
A Kivitelező egyedi (szoftver)fejlesztést kizárólag munkaóradíj alapú konstrukcióban vállal, így
amennyiben a kivitelezés kevesebb időt emészt fel, akkor a végösszeg is alacsonyabb lesz, ha pedig új
igények merülnek fel és azokra időt kell szánni akkor a büdzsé is magasabb lesz, ezért vezeti a Kivitelező
a tevékenységriportot, hogy a Megbízó nyomon követhesse a munkavégzés és az időráfordítás
alakulását.
A Kivitelező a munkavégzés alatt mindvégig percre pontos tevékenységriporttal szolgál, amely
tartalmazza az egyes munkafázisok időtartamát, valamint leírását. A Kivitelező felelőssége, hogy a
tevékenységriport egzakt és hiteles legyen, ezért természetes velejárója a folyamatnak, hogy a riportba
mélyebb ismereteket is kívánó szakmai, technológia kifejezések is kerülnek.
A tevékenységriport(ok)ban található szakmai kifejezések Megbízó általi értelmezési nehézségeinek
feloldása nem felelőssége a Kivitelezőnek. Ellenben ha a Megbízó igényli a segítséget, úgy a Kivitelező
az aktuális árszabás figyelembevételével tanácsadás vagy oktatás keretén belül rendelkezésére áll.
A kivitelezéssel kapcsolatos, Kivitelezőt terhelő, nem elhanyagolhatóan alacsony kommunikációs
költségek is számlázásra kerülnek, így kifejezetten a mobiltelefon díjak. Az ilyen jellegű költségek
csökkentése végett a Kivitelező alapvetően elérhető e-mail-en és előzetes értesítést követően ingyenes
Skype internetes telefonon keresztül is (további információ: www.skype.com) A Felek közti telefonos
egyeztetések és azok időtartama szintén a tevékenységriport(ok)ba kerülnek feljegyzésre.
A kivitelezés elszámolása időalapú, amelybe a teljesség igénye nélkül a következő fő tevékenységek
értendők: elemzés, (szak)tanácsadás, analízis, tervezés, modellezés, forráskód-szerkesztés,
grafikai tervezés és kivitelezés, archiválás, publikálás, telepítés, monitorozás, konfigurálás,
fejlesztői környezet aktualizálás, prezentáció, riportkészítés, egyéb segítségnyújtás. A nem
helyszíni (pl.: telefonos segítségnyújtás) szaktanácsadás is az elszámolás részét képezi. A Kivitelező
szakmai hozzáértésének és tapasztalatának legjavát nyújtva is a legtermészetesebb velejárója a
(szoftver)fejlesztésnek, hogy keletkez(het)nek a rendszerben anomáliák, amiket javítani kell, a rendszert
pedig időnként optimalizálni és skálázni, ezek szintén részesei az elszámolásnak. A büdzsét növelik az
esetleges közvetett szolgáltatások vagy egyéb értékesített termékek.
A idő másodpercalapú mérése egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett szoftverrel történik, amely
regisztrálja az egyes fázisokat(időintervallumot) és a kapcsolódó tevékenységeket, megjeleníti az összes
időráfordítást, valamint valós időben kijelzi a költségeket, kalkulálja a kedvezményeket. A kivitelezőnek
kötelessége maximum 12 munkaóránként tevékenységriporttal szolgálni a megbízó részére, aki így
könnyen előreláthatja költségeit.
Díjfizetés
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•
•
•
•
•

A kivitelezési munkaóradíj: …………............... (azaz ………………………..……………….) Ft/ óra
(a díj módosulhat, de erről a Megbízót 30 nappal a módosulás előtt írásban (posta vagy e-mail)
értesíteni kell)
A kivitelezés tárgya a díjak egyenlítéséig kizárólag a Kivitelező irodájában vagy, ha megoldható,
az Interneten keresztül fejlesztési, bemutató környezetben tekinthetők meg, például:
http://demokivitelezes.webfocus.hu web-címen.
A számlázás alapját a tevékenységriportok és a tevőleges költségek képezik.
A számlák kiállítása, havonta vagy ha a összeg eléri bruttó 100 ezer (első alkalommal 50 ezer)
Ft-onként történik.
Bármilyen (rész)feladat további kivitelezése kizárólag az aktuális számlák kiegyenlítése után
történhet (banki utaláskor az összeg számlán
való jóváírásakor). Amennyiben a
tevékenységriport a számlán van feltüntetve, úgy a Megbízó az egyenlítéssel elismeri a
következőket:
„A Megbízó nyilatkozik, hogy a Megbízott által végzett kivitelezés, amelyet a Megbízó megismert
és alaposan ellenőrzött, maradéktalanul megfelel a Megbízó instrukcióinak és az érvényben lévő
megállapodásukban foglaltaknak. Bárminemű további igény felmerülése további kivitelezést von
maga után, amely a Megbízott aktuális árszabása szerint számítandó. A megállapodás szerint a
Megbízónak a Megbízott felé ezen időpont előtti tevékenységével kapcsolatban a továbbiakban
semmiféle követelése sincs.”

•
•
•
•
•

Amennyiben a számlához mellékelve van tevékenységriport és teljesítésigazolás, úgy bárminemű
(rész)feladat további kivitelezése kizárólag ezek szignózása, lepecsételése, aláírása és postán
vagy faxon vagy scan-elve e-mail-ben Kivitelezőhöz való visszajuttatása után történhet.
Díjhátralék esetén a kivitelezői ÁSZF az iránymutató dokumentáció.
Fizetési határidőn túli díjhátralék egyenlítés kizárólag banki utalással tehető meg.
A kivitelezett tevékenységekre garanciális jótállás nincsen, a fejlesztés természetes velejárója az
anomália elhárítás, amely további kivitelezés és díjfelszámítást von maga után. Reklamációval
kizárólag az „idő- vagy minőségbeli kifogás„ pont szerint lehet élni.
A díjak kiegyenlítéséig a források kizárólagos jogtulajdonosa a Kivitelező, ezt követően a
Megbízó, akinek az anyagok átadásra kerülnek optikai adathordozón vagy e-mail-en.

Idő-, ár- vagy minőségbeli kifogás
•
•
•
•

Kifogás esetén, a veszteségek minimalizálása végett, bármely feladat további kivitelezése
azonnal felfüggesztésre kerül.
A kifogásról, annak részletezésével a Kivitelezőt azonnal, elektronikus levélben kell értesíteni.
Kizárólag 16 (tizenhat) munkaóránál nem régebbi kivitelezés kapcsán lehet kifogással élni, mivel
az ezen felüli további tevékenység a felek erőforrásaival való pazarlás, amelynél még a
szerződésbontás, munka átadása is célravezetőbb.
A kifogást a Kivitelező mérlegeli, amelynek eredménye lehet:
o korrekció vagy jóváírás
o munka leadása/átadása
o illetékes bíróság, vagy szakértő harmadik fél bevonásával történő döntés-elősegítés.

Munka átadása(leadása), szerződésbontás:
•
•

A Kivitelező vagy a Megbízó a kivitelezés alatt bármikor kezdeményezheti a szerződés
felbontását. A felbontást a másik félnek írásban kell eljuttatni, amely történhet e-mail-ben, faxon
vagy postai úton.
Szerződésbontáskor a további kivitelezések természetesen azonnal leállnak.
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Kivitelező saját tulajdonában lévő forrásaitól történt szeparációt követően, a kifizetett
munkavégzés keretén belül létrehozott források átadására kerülnek optikai adathordozón vagy email-en.
További költségeket von maga után, ha a Megbízó igényel az átadott források további
fejlesztéséhez, felhasználásához dokumentációt, tanácsadást, betanítást, egyéb tevőleges
munkavégzést. Amennyiben a Kivitelező úgy ítéli meg, hogy a Megbízó fizetésképtelen, úgy
elutasíthatja az előbbieket, például díjhátralék miatt történt szerződésbontáskor.
A szerződésbontás nem mentesíti a Megbízót az esetleges díjhátralékok fizetési kötelezettsége
alól.
Szerződés- megszűnéséről, felbontásáról további információk a kivitelezői ÁSZF-ben.

Idővállalás:
A részfeladat átvételét(befogadását) jelző visszaigazoló üzenettől számított maximum 3 munkanapon
belül, naponta szükség szerint minimum 3 órás, maximum 5 órás időtartamig, munkanapokon maximum a
reggel 9 órától délután 5 óráig tartó időintervallumban. Ettől eltérő kivitelezési-idővállalás felmerülhet,
amely a befogadáskor kerül jelzésre és kizárólag a részfeladat kivitelezéséig tart.
Az árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFA-t! A jelen megállapodás kizárólag az kivitelezői ÁSZF
szignózott példányaival együtt érvényes. A Felek a szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a feltételeket
maradéktalanul megismerték és elfogadták.

FONTOS: A megállapodás elválaszthatatlan része a kivitelezői ÁSZF amely a
következő web hivatkozásról is letölthető:
http://webfocus.hu/docs/WFS-ASZF-1.0.pdf
Kelt: Budapest, 2008. ………………. hónap …….. nap

……………………………………..

……………………………………..

Kivitelező (Megbízott)
Roboz Béla, ügyvezető tulajdonos
WEBFocus Stúdió

Megbízó (Megrendelő)
Aláírás és pecsét
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