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Szolgáltatási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről  
Szentendre Város Önkormányzat  Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Adószám: 15731292-2-13 
KSH statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731290  
Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
mint Megbízó  
 
másrészről a GriffSoft Informatikai Zrt. (cím: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. lház. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 06-10-
000287; adószám: 12573936-2-06; képviseli: Szajbély György elnök-vezérigazgató, telefon: 450-2200, fax: 239-0056), mint 
Megbízott   
Megbízó és Megbízott együttesen továbbiakban: Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződés tárgya:  

Megbízó és intézményei (1. Melléklet tartalmazza az intézmények listáját) által használt Forrás-SQL integrált gazdálkodási 
szoftver használatának kiemelt támogatása a mellékletben szereplő szakmai leírás alapján. 

 
2. A Megbízott kötelességei:  

Megbízott köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő Prémium” szintű ügyviteli támogatás tevékenységeit a 
szakmai leírás alapján ellátni. 

 
3. A Megbízó kötelességei: 
 3.1. A Megbízó köteles a jelen szerződésben megjelölt szolgáltatási díjat Megbízott részére megfizetni a 8.1. és 8.2. pont 

szerint, amely révén jogosulttá válik a szolgáltatás igénybe vételére. 
3.2. A Megbízó köteles a szolgáltatás feltételeit Megbízott részére biztosítani, a szolgáltatás teljesítése érdekében vele 

együttműködni. 
 
4. A felelősség korlátozása 
 Megbízottnak a Megbízóval szembeni felróható okból bekövetkező szerződéses és szerződésen kívüli közvetlen kártérítési 

felelősségére a mindenkor hatályban levő és eltérést nem engedő jogszabályi korlátozások keretei között, a Ptk. 
rendelkezései alkalmazandók. Ezek alkalmazása nem jelentheti egyetlen konkrét esetben sem a károkozás jogalapjának, 
sem a kártérítési igény összegének előre történő automatikus elismerését. 

 
5. Bizalmas információk 
 5.1. A Megbízottat a hatályban lévő jogszabályok szerint titoktartási kötelezettség terheli, a szerződés teljesítése során a 

Megbízóval, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó minden adat, információ, ismeret üzleti illetve üzemi 
titkot képez. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Megbízott alkalmazottaira, munkatársaira, esetleges alvállalkozóira is. 

5.2. A Megbízott és a Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat, 
kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. Megbízó ennek betartását folyamatosan ellenőrizheti. 

5.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a másik fél által üzleti titoknak minősített információt, adatot titkosan kezelnek és 
megőriznek. 

5.4. Egy adott információ titkosságát annak a félnek kell bizonyítania, amelyik arra hivatkozik. 
 
6. A szerződés érvényességi ideje  

 6.1. A szerződés határozott időtartamra 2014. április 1-től - 2015. március 31-ig szól.  
6.2. A felek a szerződés lejárta előtt 30 nappal egyeztetnek az azt követő időszakra vonatkozóan  
6.3. A Megbízott felfüggesztheti a jelen szerződés alapján végzett tevékenységét, amennyiben a Megbízó a szerződésben 

rögzített fizetési feltételeket nem tartja be és erről a Megbízott előre értesíti a Megbízottat. 
6.4. A szerződést bármely fél rendkívüli és azonnali felmondással megszüntetheti, amennyiben a másik fél a szerződés 

pontjaival ellentétes magatartást folytat és azzal írásos értesítést követően sem hagy fel. 
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7. Szerződéses díj: 
 7.1. Az 1. pontban megjelölt szolgáltatás díja: 6.500.000,- Ft + ÁFA / év. 

7.2. Supporton túli, eseti támogatási szolgáltatások - óradíja: 17.000,- Ft + ÁFA / óra, illetve  - napidíja 136.000,- Ft + ÁFA / nap, (1 munkanap: minimum 8 munkaóra igazolt munkalapon). - Kiszállási díj 120,- Ft + ÁFA / km, de minimum 8.000,- Ft + ÁFA / alkalom.  
 
8. Az időalapú szolgáltatások elszámolásának módja:  
 8.1. Az 1. pontban megjelölt szolgáltatás éves, órákban számított időkeretének és a 7.2 szerinti Supporton túli, eseti támogatási 

szolgáltatások elszámolás a jelen 8. pontban leírt szabályok szerint történik. 
8.2. Egy időalapú szolgáltatással elvégzendő feladat tartalmát, a Megbízott által ráfordítani és elszámolni kívánt időt óra 

egységben, és a munkavégzés helyszínét (távoli vagy helyszíni) minden alkalommal a feladat megkezdése előtt írásban 
pontosan meg kell határozni, és a feladat tartalmát és elszámolni kívánt időt a írásban Megbízónak jóvá kell hagynia. A 
meghatározást és a jóváhagyást a felek a Megbízott Help-desk rendszerében végzik. 

8.3. Egy feladat megkezdésének jóváhagyására és a feladat teljesítésének igazolására elsődlegesen a 10.3 pontban megjelölt 
személy jogosult, amennyiben nem elérhető, akkor a 10.2 pontban megadott személy helyettesítheti. 

8.4. Az 1. pontban megjelölt szolgáltatás éves, órákban számított időkeretének felhasználását a Megbízott napra készen vezeti, 
és a Megbízó kérésére 1 munkanapon belül tájékoztatást ad arról, hogy mely feladatokra és hány óra lett felhasználva a 
kérés időpontjáig. 

8.5. A 7.2 pont szerinti díjakat a Megbízó csak az 1. pontban megjelölt szolgáltatás éves, órákban számított időkeretének 
kimerülése után számítja fel. 

8.6. A 7.2 pont szerinti díjak elszámolásához a Megbízott havonta munkalapot állít ki. A munkalapnak tartalmaznia kell a 8.2 
pont szerint elvégzett feladat megnevezését, Help Desk rendszerbeli azonosítóját, az elszámolni kívánt órák számát, és azt, 
hogy távoli vagy helyszíni munkavégzés történt-e. A munkalap igazolására elsődlegesen a 10.3 pontban megjelölt személy 
jogosult, amennyiben nem elérhető, akkor a 10.2 pontban megadott személy helyettesítheti. 

 
9. Fizetési feltételek:  
 9.1. A 7.1. pontban megjelölt díjról a Megbízott négy egyenlő összegű (1.625.000,- Ft + ÁFA) számlát állít ki az alábbi 

időbeni ütemezés szerint: 
I. ütem: 2014. április, 
II. ütem: 2014. július,  
III. ütem: 2014. október,  
IV. ütem: 2015. január, tárgyhó 20. napjáig számlázza a Megbízó részére.  

9.2. A 7.2. pontban megjelölt díjat Megbízott a Megbízó által igazolt, aláírt munkalap alapján számlázza ki havonta. 
9.3. Megbízó köteles a számla átvételét követő 30 napon belül a számla összegét átutalni a Megbízó számlán feltüntetett 

bankszámlájára. 
9.4. Megbízott jogosult a Megbízó késedelmes fizetése esetén késedelmi kamatot kiszámlázni. A késedelmi kamat mértéke a 

mindenkori jegybanki alapkamattal egyezik meg. 
 
10.  Együttműködés: 
 10.1. A felek a szerződés tárgyában együttműködésre és kölcsönös tájékoztatásra kötelesek képviselőik, illetve kijelölt 

kapcsolattartóik révén. 
 
10.2. Elsődleges kapcsolattartó a Megbízó részéről 

Név:    
Telefon:   
Fax:   
e-mail:  

 
10.3. Időalapú szolgáltatás megbízására és elfogadására jogosult a Megbízó részéről 

Név:    
Telefon:   
Fax:   
e-mail:  
 

10.4. Elsődleges kapcsolattartó a Megbízott részéről 
Név:  Nyiraty Andrea 
Telefon:  450-2200 
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Fax:   239-0056 
e-mail: andrea.nyiraty@griffsoft.hu 
 
 

11. Egyebek 
 11.1. A Megbízónak és a Megbízottnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyaláson, békés úton 

rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel.  
11.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. 
11.3. Jelen szerződést a felek cégszerű jegyzésre jogosult képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 

írják alá.  
11.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. Melléklet – A szolgáltatásban résztvevő intézmények 
2. Melléklet – Kiemelt támogatási szolgáltatás (Prémium szint) szakmai tartalma 

 
 
Budapest, 2014. április 
 
 
 
 ………………………… .......……………………… 
         Megbízó             Szolgáltató 
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1. Melléklet 

 
A szolgáltatásban résztvevő intézmények 

  Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal  Szentendre Város Önkormányzata  Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  Ferenczy Múzeum  Pest Megyei Könyvtár  Szentendre Város Egészségügyi Intézményei  Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde  Gondozási Központ Szentendre  Pilisszentlászlói Önkormányzati Hivatal  Görög Kisebbségi Önkormányzat  Horváth Kisebbségi Önkormányzat  Cigány Kisebbségi Önkormányzat  Román Kisebbségi Önkormányzat  Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentlászló  Szerb Kisebbségi Önkormányzat  Szentendre Városi Óvodák  Pilisszentlászló Vadvirág Óvoda  Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  Aquapalace Kft.  Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.  Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 
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2. Melléklet 

 
Prémium” szintű ügyviteli támogatás   

A Prémium” szintű ügyviteli támogatás magában foglalja az Optimum szintű támogatás szolgáltatásait, amelyek az alábbiak: 
 
A Optimum szintű támogatás tartalma:  
A kiemelt ügyviteli támogatás egyik legfontosabb eleme a két munkanapon belüli problémamegoldás, vagy kiszállás, 
amennyiben a bejelentett probléma helyszíni kiszállást igényel, vagy átmeneti megoldást adunk. 
Kiemelt időszakban (negyedéves zárások, évnyitás, évzárás) csak akkor tudjuk garantálni a helyszíni jelenlétet, ha azt 10 
munkanappal előre igénylik. 
 
Az Optimum szintű ügyviteli támogatás tartalmaz évi 10 nap helyszíni támogatást (80 óra) vagy távoli bejelentkezést, elsősorban 
a beszámolók (mérlegjelentés, K11) elkészítésének támogatását, de természetesen ez a szolgáltatásunk bármilyen más céllal is 
igénybe vehető. 
 
Az Optimum szintű támogatás tartalmazza, hogy a GriffSoft Zrt. konzulensei vagy technikai konzulensei elvégzik a jogosultsági 
rendszerrel kapcsolatos alábbi beállításokat: 
  A felhasználók azonosítójának (logikai felhasználói azonosító) létrehozása, letiltása, törlése vagy módosítása, jogosult 

kérés alapján; 
  A bevezetett integrált pénzügyi-gazdálkodási rendszerhez való hozzáférés biztosítása, módosítása vagy törlése, jogosult 

kérés alapján (olvasási-írási jogosultság adattáblákra, bizonylati tömb jogosultságok, modulok- menühozzáférések); 
  Felhasználói azonosító sürgősségi letiltását a Megrendelő igénye alapján; 
  Törzsadatok naplózásával kapcsolatos beállításokat. 
 
A konzulensek szükség esetén elkészítik a Forrás-SQL „Általános lekérdező” eszközével elkészíthető új lekérdezéseket vagy a 
meglévő lekérdezések módosítását (évi 20 darab lekérdezési módosításig).  
 
 
A Prémium szintű ügyviteli támogatást azoknak az ügyfeleiknek ajánljuk, akik szeretnék a Forrás-SQL üzemeltetését minél 
nagyobb mértékben a Griffsoft Zrt-re bízni, nem csak a napi üzemeltetés tekintetében, hanem a Forrás-SQL törvényi és egyéb 
változásokból adódó paraméterezésekben és az ehhez szükséges számviteli, szervezési ügyviteli tanácsadásban. 
 
A támogatás tartalma:  
A támogatás tartalmazza az Optimum szintű támogatások keretébe foglalt szolgáltatásokon túl az évközben, vagy év végén 
bekövetkező jogszabályi, vagy működésbeli változások átvezetését a Forrás rendszer beállításain.  
 
Amennyiben az ügyfél folyamataiban, vagy szervezetében bármilyen változás következik be, felmérjük, hogy a változás milyen 
hatással van a Forrás rendszer kialakítására, paraméterezésére, és a benne definiált folyamatokra. Az új helyzet alapján – az ügyfél 
szakembereivel egyeztetve - megtervezzük az általunk optimálisnak tartott új információs dimenziókat, törzsbeállításokat.  
 
Ezt a javaslatunkat dokumentáltan átadjuk az ügyfél részére, aki dönt arról, hogy mely változtatásokra tart igényt.  
 
A szükséges változtatásokat átvezetjük a rendszeren. 
 
A leggyakoribb esetek, amikor ezeket a változtatásokat át kell vezetni a rendszeren: 
 
- Minden évben kisebb-nagyobb mértékben változnak a számlatükör kialakításával kapcsolatos követelmények. A számlatükör 

megváltozása a Forrás-SQL-ben több – a számlatükörhöz kapcsolódó – törzsadat (pl. jogcímtörzs) megváltozását is maga után 
vonja. A Prémium szintű ügyviteli támogatást igénylő ügyfeleink esetében, miután döntött az új számlatükör pontos 
kialakításáról, minden ezzel kapcsolatos egyéb változtatást, beállítást, újra-paraméterezést elvégeznek szakértő munkatársaink. 

 
- Abban az esetben, ha valahol szükséges az éveket fizikailag eltérő adatbázisban nyilvántartani, akkor elvégezzük az 

adatbázisváltással kapcsolatos feladatokat: az új adatbázis megnyitását, az új év bizonylattömbjeinek, időszakainak, 
beállításainak elkészítését, a törzs és nyitóadatok biztosítását, és a megváltozott törzsek átvezetését az új adatokon. 
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- Akár év végén, akár év közben lehetnek olyan jellegű külső változások egy intézmény életében, amikor például 
megváltozik a szervezet felépítése és emiatt meg kell változtatni a Forrásban lévő szervezeti egység kódokat. Ahhoz, hogy a 
megváltozott szervezeti egységkódok is használhatók legyenek a kontrolling lekérdezésekben, főkönyvi kimutatásokban a régi 
és az új szervezeti egységkódokat egymásnak megfeleltetve át kell vezetni a bizonylatokon. 

 
- Technikailag hasonló feladat, ha például egy ügyfél úgy dönt, hogy „rendbe teszi” a partnertörzsét, melyben az évek során 

bekövetkezhettek duplikálások, vannak olyan partnerek, akikkel kapcsolatban már évek óta nem történt semmilyen gazdasági 
esemény, így a partnertörzsből törölhetővé váltak. A partnertörzs tisztítása, rendbetétele informatikai támogatás nélkül egyrészt 
nagyon időigényes művelet, másrészt vannak olyan lépései, melyek közvetlenül a Forrás kezelőfelületéről el sem végezhetők 
(pl. több partnerkód összevezetése). Ezekben az esetekben konzulenseink gyors és hatékony eljárásokkal állnak ügyfeleink 
rendelkezésére. 

 
- Időnként előfordulhat, hogy az ügyfélnél beállított Forrás-SQL nem minden szempontból működik optimálisan.  
  Ennek egyrészt lehet olyan oka, hogy a bevezetéskor valamilyen korlátozó oknál fogva (pl. évközi éles indulás) 

nem lehetett végrehajtani a szükséges szervezési, folyamat-optimalizálási feladatokat.  
  Másrészt ügyfelünk már több éve használja a Forrást és a bevezetés óta a szervezete, a működése, a személyi 
állománya is megváltozott, vagy az intézmények, minisztériumok időnkénti átszervezése miatt új feladatokat kapott.   
  Végül, de nem utolsó sorban a Forrásban kifejlesztett új funkciók (pl. újfajta kötelezettségvállalási folyamatok, 
stb.) valamilyen oknál fogva nem lettek bevezetve. Ebben az esetben a kollégáink egy új bevezetéshez hasonlóan 
felmérik a meglévő folyamatokat, kialakítják az új, optimálisan működő rendszert, bevezetik az új funkciókat, a 
megváltozott folyamatoknak megfelelően oktatják, tovább képezik az ottani kollégákat. 

 
Szintén a változó folyamatokat és az új igényeket támogatja, hogy a Prémium szintű ügyviteli támogatás tartalmazza továbbá a 
Forrásban változtatható formátumú bizonylati formátumok újratervezését, módosítását vagy akár új bizonylati formátumok 
elkészítését (évi 10 darab formátumig). A Prémium szintű ügyviteli támogatás évi 160 óra helyszíni támogatást  vagy távoli 
bejelentkezést tartalmaz. 

 
A Prémium” szintű ügyviteli támogatás csomag tartalmát az alábbi táblázat foglalja össze 

 
Kiemelt támogatási szolgáltatás Prémium 
2 munkanapon belüli problémamegoldás, vagy kiszállás, vagy átmeneti megoldás X 

Jogosultsági rendszerrel kapcsolatos beállítások elvégzése X 
Évi 20 db új lekérdezés készítése, vagy módosítása X 
Jogszabályi, vagy működésbeli változások átvezetése X 
Évi 10 db bizonylati formátum újratervezése, módosítása, vagy új bizonylati formátum elkészítése X 
160 óra helyszíni támogatás, vagy távoli bejelentkezés évente X 

                                                      


