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Általános Szerződési Feltételek 

- szoftver és rendszertesztelési megbízásra vonatkozóan – 
 
 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési 
Feltételek vagy ÁSZF) célja, hogy a ponger Kft. (székhely: 6753 Szeged, Csertő utca 
23.; adószám: 27895751-2-06.), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) valamint az 
ÁSZF rendelkezéseit elfogadó megbízott (a továbbiakban: Megbízott) részére, aki az 
1. pont szerinti szolgáltatást nyújtja Megbízó részére. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felek nem írják külön alá, azokat a Megbízott 
a Megbízó által biztosított online felületen elfogadja és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el, szerződéses kötelemet keletkeztetve ezzel a Felek között. 
 
Megbízó és Megbízott, együttesen a továbbiakban: Felek; önállóan és felcserélhetően, 
mint Fél között az az ÁSZF elfogadásának napján a következő feltételek szerint: 
 

1. Tárgy 
 
1.1. Megbízott jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja Megbízó felkérését, amely 

értelmében a Megbízó felhasználói által elérhető rendszert és annak szoftveres 
hátterét – amely a https://ponger.hu weboldalon érhető el – a rendszer 
hibamentes működése érdekében teszteli, és a tesztelés eredményéről 
jegyzőkönyvet, az esetleges hibákról pedig hibalistát készít a Megbízó részére. 
A hibalista amennyiben lehetséges a felfedezett hibákat kód szerint 
meghatározva is tartalmazza. 

 
1.2. Felek az 1.1. pont szerinti tevékenységgel kapcsolatban operatív oldalon 

folyamatosan egyeztetnek a detektált hibák azonnali orvosolása érdekében. 
 

2. Jogok és kötelezettségek 
 
2.1. Megbízó a munka megkezdését megelőzően tájékoztatja Megbízottat 

valamennyi körülményről, szükséges információról, valamint átad részére 
minden adatot, amely a jelen ÁSZF 1. pontja szerinti tevékenység/eredmény 
végzéséhez/eléréséhez szükséges.  

 
2.2. Felek a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy kölcsönösen együttműködnek, 

minden esetben egymás rendelkezésére bocsátják a másik Fél által kért 
adatokat, információkat, valamint Megbízott aktívan közreműködik az ÁSZF 1. 
pontja szerinti tevékenység/eredmény teljesítése, létrehozása érdekében; 
Felek az együttműködés keretében folyamatosan egyeztetnek egymással 
telefonkonferencia, vagy telefon és videóhívás funkcióval rendelkező technikai 
eszköz, applikáció útján.  

 
2.3. Megbízott az ÁSZF 1. pont szerinti tevékenységet a Felek által külön elfogadott 

árajánlat szerinti határidő végéig köteles elvégezni és átadni Megbízó részére 
a hibalistát. 
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3. Szellemi tulajdonjog 
 
3.1. Szellemi tulajdonjog tárgyának minősülnek különösen – akár az alább leírt, 

akár fejlesztési stádiumban – a tervek, vázlatok, rajzok, találmányok, technikai 
követelmények, technológiák, felfedezések, modellek, adatok, forráskód, 
tárgykód, dokumentáció, ábrák, folyamatábrák, kutatás, fejlesztés, folyamatok, 
eljárások, know-how, új termékekkel vagy új technológiákkal kapcsolatos 
információ, marketing eljárások és anyagok, marketing tervek, naptárak, 
stratégiák, és fejlesztési tervek (ide értve a jövőbeli védjegyeket vagy üzleti 
neveket), ügyfelek nevei, az ügyfelekre vonatkozó bármely információ, 
árképzési technikák.  

 
3.2. Felek a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti, szellemi tulajdonjog tárgyait is Bizalmas 

Információként kezelik, és részesítik védelemben azzal. 
 
 
3.3. Fentiek értelmében Megbízó által Megbízott rendelkezésére bocsátott és / vagy 

részére hozzáférhetővé tett adatok is szellemi tulajdonjog tárgyának 
minősülnek, és azok Megbízott részére történő átadással és / vagy 
hozzáférhetővé tételével nem jelentik egyben a szellemi tulajdonjog 
átruházását, valamennyi rendelkezésére bocsátott és / vagy részére 
hozzáférhetővé tett szellemi tulajdon feletti tulajdon- és rendelkezési jogot 
Megbízó magának a Megbízott teljesítésétől függetlenül fenntartja. 

 

4. Titoktartás 
 
4.1. Megbízottat a jelen ÁSZF-fel kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, 

mivel a Felek együttműködése során Megbízó Bizalmas Információkat 
(meghatározva az 4.2. pontban), adatokat és know how-t ad át Megbízott 
részére, amely adatok a Megbízó kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, és 
üzleti titoknak minősülnek. A teljesítés során a Megbízott részére átadott 
Bizalmas Információk csak és kizárólag a jelen megbízás szerinti célra 
használhatóak fel; azokkal tiltott verseny előnyre Megbízott nem tehet szert. 
Megbízott kötelezettséget vállal a Bizalmas Információk megóvására a jelen 
ÁSZF-ben részletezett feltételekkel. 

 
4.2. Bizalmas Információ olyan információ, amely a közlő Felet leszámítva nem 

ismert széles körben, és amelyekkel kapcsolatban a közlő Félnek kizárólagos 
joga van, vagy amelyet a közlő Fél bizalmas információként jelölt meg, 
függetlenül attól, hogy a kérdéses információt a Megbízó fejlesztette ki, vagy 
annak tulajdonosa-e, és amely információt vagy anyagot a Megbízott a közte és 
a Megbízó között a jelen ÁSZF alapján létrehozott kapcsolat folytán vagy azzal 
összefüggésben, illetve a Megbízó teljesítési segédjeivel történő 
információcsere során tudott meg, függetlenül attól, hogy a Megbízó 
szándékosan feltárta-e  az információt vagy anyagokat (a továbbiakban: 
Bizalmas Információ). 

 
4.3. Megbízott a jelen ÁSZF alapján tudomására jutott Bizalmas Információt 

bizalmasan kezeli, és a Megbízó megfelelő felhatalmazással ellátott 
képviselőjének világos és kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
semmilyen harmadik személynek nem hozza tudomására vagy vele nem közli, 



 

  

© Ponger 2020 

Minden, ami asztalitenisz 

illetőleg a közlés korlátozott céljain kívül semmilyen más célra nem használja, 
és nem közli. 

4.4. Megbízott csak azon saját alkalmazottainak, tanácsadóinak, megbízottainak és 
egyéb közreműködőinek hozza tudomására a Bizalmas Információt, akiknek a 
jelen ÁSZF által meghatározott korlátozott körben az alkalmazott, tanácsadó, 
megbízott vagy egyéb közreműködő munkakötelezettségei teljesítéséhez vagy 
az általa elvégzendő feladat ellátásához szükséges. Mindegyik alkalmazottnak, 
tanácsadónak, megbízottnak vagy egyéb közreműködőnek, akiknek Bizalmas 
Információ jut a tudomására, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel lényegileg 
megegyező titoktartási megállapodást kell kötniük, még mielőtt a Bizalmas 
Információhoz hozzájutnának. 

 
4.5. Amennyiben Megbízottat bírósági, választottbírósági vagy közigazgatási 

eljárásban kötelezik arra, hogy feltárja a Bizalmas Információt vagy azt az 
információt, melyen Megbízónak kizárólagos joga áll fenn, akkor Megbízott a 
tőle elvárható erőfeszítéseket megteszi, hogy Megbízót minél hamarabb, 
szóban és írásban is értesítse, feltéve, hogy ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy 
Megbízott olyat tegyen, vagy ne tegyen, amely megítélése szerint törvénysértő 
vagy bármely bíróság vagy hatóság döntésével ellentétes. Megbízott a 
Megbízóval együttműködik és számára minden segítséget megad annak 
érdekében, hogy az eljárásban a Bizalmas Információt zártan kezeljék 
(amennyiben lehetséges). 

 

5. Átadás átvétel 
 
5.1. Felek a jelen ÁSZF-re vonatkozóan szakaszos teljesítésben állapodnak meg, 

Megbízott a teljes hibalista és a tesztelésről készült jegyzőkönyv egyes elemeit 
e-mail és / vagy a Felek közötti biztonságos kommunikációt és tartalomátvételt 
lehetővé tevő technikai megoldás útján adja át Megbízónak. A teljes 
munkafolyamat az utolsó átadással, és annak Megbízó részéről történő 
elfogadásával zárul.  

 

6. Megszűnés 
 
6.1. Jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés határozott időre, a Felek által külön 

elfogadott árajánlat szerinti határidő végéig jön létre, és Megbízott 
szerződésszerű, Megbízó által visszaigazolt teljesítésével egyidejűleg 
megszűnik. 

 
6.2. Ezen felül a szerződés megszűnik a Felek közös megállapodása alapján. 
 
6.3. Felek az ÁSZF alapján kötött szerződést rendes és rendkívüli felmondással is 

megszüntethetik. Rendes felmondással bármely Fél 15 napos felmondási 
idővel, egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést. 

 
6.4. Rendkívüli felmondással a Fél a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén 

élhet, amennyiben a szerződésszegő állapotot az annak orvosolására 
biztosított 5 napos póthatáridő elteltével sem orvosolta a szerződésszegő Fél. 
Az rendkívüli felmondás a szerződést azonnali hatállyal szünteti meg. 
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7. Felelősség 
 
7.1. Megbízott szerződésszegése esetén teljes kárfelelősséggel tartozik Megbízó 

felé, és köteles Megbízót olyan helyzetbe hozni, mintha az általa elkövetett 
szerződésszegés negatív eredménye Megbízó vonatkozásában be sem 
következett volna. 

 

8. Vegyes rendelkezések 
 
8.1. Amennyiben az ÁSZF vagy annak alapján létrejött szerződés bármely 

rendelkezése érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak tekintendő, az nem 
eredményezi az ÁSZF többi rendelkezésének érvénytelenné válását, kivéve ha 
az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződés megkötésére nem került volna 
sor. Ilyen esetben Felek kötelesek jóhiszemű tárgyalásokat folytatni és az ÁSZF 
érvénytelen és/vagy végrehajthatatlan rendelkezését az ahhoz tartalmilag és a 
Felek szerződési céljához legközelebb álló érvényes és végrehajtható 
rendelkezéssel pótolni. 

 
8.2. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatások teljesítése során felmerülő, a napi 

operatív működést meghaladó kérdéseken túl minden információt írásban – 
ajánlott levél vagy futár útján kézbesített küldemény útján – kell kommunikálni 
a kapcsolattartó személyek között, ennek értelmében az ÁSZF alapján létrejött 
szerződés kizárólag a Felek által közösen és írásban módosítható vagy 
egészíthető ki. Operatív kérdéseket illetően – amely nem érinti magát a 
szerződést és / vagy az ÁSZF-et –, Felek egymás között az e-mailes 
kommunikációt szerződésszerűnek tekintik. 

 
8.3. Felek a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyból eredő, vagy azzal összefüggő 

vitájukat megkísérlik elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezni. 
Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, a magyar jog alapján 
illetékes bíróság jár el Magyarország joga szerint. 

 
 
Felek, jelen ÁSZF-et elolvastuk, közösen értelmeztük, megértettük, és mint 
akaratunkkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag elfogadtuk. 
 
 
Hatályos: 2020.03.06-tól 

 
 


