
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Infomix Kft‐vel szerződéskötés jóváhagyása  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. november 30‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Infomix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. biztosítja a szakmai programot az I. számú Házior-
vosi Szolgálatnál. 
 
A program használatára szerződést kell kötnünk, ezt követően havi díjat kell fizetni. 
 
Jelen szerződés-tervezet, melyet az előterjesztéshez csatolok, egy munkaállomásra szól. Házior-
vosunk jelezte, hogy a rendelőben két számítógép van és mindkettőn szeretnék használni a prog-
ramot.  
 
A második felhasználóra az árajánlat megérkezett: 
 

„Rétság Város Önkormányzata 
Rétság 
Laktanya út 5. 
2651 
 
Iktatószám: 2587/2021/5 

 
Tisztelt Cím! 

 
Örömmel vettük megtisztelő ajánlatkérését, melyre az alábbi ajánlatot adjuk: 
 
Ixnet Háziorvosi hálózatosítása kedvezményesen80 500,- Ft  
115 000,- Ft /praxis helyett 
11621 Forte 
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‐  Installálás 30 000,- Ft/gép 

‐  Ixnet Forte előfizetés 2021-ben 
(több gépes használat) 16 700,- Ft /praxis/hó 
 
 
A telepítés távoli eléréssel történik 
 
Áraink nettó árak, a mindenkori jogszabály szerinti ÁFA terheli. 
 
 

‐  A hálózat üzembe helyezésének feltétele, hogy a hálózat már megfelelően működik. A 
hálózat nem megfelelő működéséért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. 

‐  Javasolt hardver igény: 
ntel Core i3 8. generációs vagy újabb processzor, régebbi generáció esetén i5 szükséges, vagy 
ennek megfelelő AMD; 8 GB RAM; 120 GB SSD; 1 TB merevlemez; legalább 22"-os Full HD fel-
bontású monitor; Windows 10 Pro 64 bites magyar nyelű operációs rendszer. 
Kérem, ha ettől eltérő konfigurációval, más operációs rendszerrel rendelkezik, annak 
megfelelőségéről a megrendelés/telepítés előtt, a program megbízható működése ér-
dekében érdeklődjön kollégáimnál. 
VPN-en keresztüli használathoz mind szerver, mind kliens oldalon alacsony válasz ide-
jű, legalább 10/10 Mb/s sebességű internetkapcsolat szükséges. 
 
Bármely további információval kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre. 
 
Munkájukhoz sok sikert kívánva maradok tisztelettel: 
 
 
 Kertészné 
 Infomix Kft” 

 
Az árajánlat megérkezését követően megkértük a két gépre vonatkozó programhasználati szerződést, de a 
mai napon érkezett meg. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. november 22. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

2021. évi költségvetési rendelet 
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4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Infomix Kft.-vel köten-
dő, az I. számú Háziorvosi Szolgálat szakmai program használatáról szóló szerződés jó-
váhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatal-
mazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.  
 
A szakmai program használatának fedezete a 2021. évi költségvetésben biztosított. 
 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 





Szoftver licence szerződés 
több gépes licence jogra 

 

mely létrejött az Infomix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (bejegyezte a Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága 01-09-067601 cégjegyzékszámon, adószáma: 10367429-2-41, 

bankszámlaszáma: Erste Bank Zrt.: 11600006-00000000-66282569,  képviseli: Prohászka 

Miklós ügyvezető igazgató) 1027 Budapest, Bem rkp. 53. sz. alatti licencbe adó 

(továbbiakban: Licencbe adó) és a Rétság Város Önkormányzata (Törzskönyvi 

azonosítószám: 735496, adószáma: 15735492-2-12, bankszámlaszáma: OTP Bank 11741031-

15451615, képviseli: Mezőfi Zoltán János polgármester) cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

szám alatti felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételek szerint:  

 

1.) Felhasználó jelen szerződéssel megszerzi az alábbiakban megadott szoftver 

felhasználói (licenc) jogát, …….. praxisra, 1 példányban, határozott időre, a jelen 

szerződésben meghatározott díj megfizetése mellett, melynek alapján jelen szerződés 

feltételei szerint, a szerződés hatályban léte alatt jogosult a szoftver működési körén 

belüli használatára …….. munkaállomáson ( un. vastag kliensen). 

 

Szoftver neve: Ixnet Forte Felnőtt háziorvosi körzet    

Regisztrációs száma: 11621 

Használat helyének címe: 2651 Rétság, Laktanya út 5.  

 

2.) Licencbe adó vállalja, hogy lehetővé teszi, a Felhasználó által használt és jelen 

szerződésben megjelölt címen működő Ixnet Forte szoftver valamennyi, a szerződés 

hatályban léte alatt történt fejlesztésének, (upgrade, mely fogalom nem tartalmazza a 

Licenszbe adó által kifejlesztett új szoftverekre vonatkozó átadási kötelmet) internetről 

való letöltését. Az upgrade ellenértékét a havi licencdíj tartalmazza. Nem tartozik jelen 

szerződés hatálya alá olyan szabályozó változások miatti módosítás, amelyeket csak 

programmódosítással nem lehet átvezetni, hanem a meglévő adatokat is bővíteni, 

konvertálni kell. Nem tartozik továbbá a jelen szerződés hatálya alá a Licencbe adó által 

újonnan kifejlesztett szoftverek ingyenes átadása. 

 

3.) Felek megállapodnak, hogy Felhasználó hat havonta előre, 16.700,- Ft + ÁFA/praxis 

/hó, Tizenhatezer-hétszáz forint/hó + ÁFA/praxis (2021. évben) felhasználói díjat fizet, 

a Licencbe adó számlájának kézhezvételétől számított 10 napon belül a Licencbe adó 

bankszámlájára. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelem időtartamára évi a Ptk. 

6:155 §. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni azzal, hogy 10 napot meghaladó 

fizetési késedelem esetén Licencbe adó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, 

mely esetben Felhasználó felhasználói jogát elveszti, jogszerűen a szoftvert nem 

használhatja és viseli a szerzői jog megsértésének következményeit. Azonnali 

felmondás esetén Licencbe adó jogosult az upgrade szolgáltatást megszűntetni és a 

szoftver valamennyi példányát törölni Felhasználó számítógépeiről. 

 

 

Felek minden év január 1-jére visszaható hatállyal, az előző évi KSH által megállapított, 

szolgáltatások éves fogyasztói árváltozás mértékével emelik a jelen pontban 

meghatározott felhasználói díjakat. A díjemelésre először 202…... évben kerül sor. 

Felhasználó az így emelt díjakat jelen szerződés aláírásával elfogadja.  
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4.) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a licenc jog tárgyát képező Ixnet Forte Felnőtt 

háziorvosi rendszer személyi és vagyoni jogainak kizárólagos jogosultja, a szerzői jog 

szabályai szerint, az InfoMix Kft. A Felhasználó jelen szerződéssel és a szoftver 

Licencbe adó általi telepítésével egyszeri jogot szerzett arra, hogy a rendszert saját 

üzletkörén belül, hálózatos rendszer esetén a szerveren és a hozzákapcsolt ……… db 

munkaállomáson használja úgy Felhasználó úgynevezett többgépes licenc jogot köteles 

szerezni. Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó munkaállomásokhoz kapcsolt 

önálló adatbázis szerverre köteles felhasználói jogot szerezni, Vonatkozik ez a 

rendelkezés a rendszerhez kapcsolódó és software elemeket is tartalmazó adatbázisokra. 

A szoftver adott egyedi számítógépen való felhasználásának minősül a szoftvernek az 

adott számítógép állandó memóriájában és nem állandó memóriájában való tárolás.  

 

5.) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a használati joga nem teszi lehetővé a használat 

másnak való átengedését, a rendszer egésze, egy része, vagy az adatbázis stb. másolását, 

másolatban vagy eredetben történő továbbadását, bérbe, lízingbe, kölcsönbe, haszon 

kölcsönbe, szívességi használatba adását függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében 

vagy ingyenesen történik. Tilos a szoftvert felbontani, részeire szedni, felépítését, 

összetételét, megoldási módjait elemezni, vizsgálni, avagy a szoftvert a Felhasználó 

által előállított, fejlesztett szoftverbe beépíteni, felhasználni, vagy az általa előállított 

szoftver fejlesztésére felhasználni. Ugyanezen tilalmak vonatkoznak a szoftverhez 

kapcsolódó és Felhasználó rendelkezésére bocsátott minden más dokumentumra - pl. 

kézikönyv, oktatási anyag, stb. - is, függetlenül annak rögzítési, megjelenési formájától. 

Mentesül a Felhasználó jelen pontban írt kötelmek alól, ha az InfoMix Kft- vel külön 

megállapodást köt. 

 

6.) Megrendelő a szerződés tárgyát képező szoftvert csak rendeltetésszerűen használhatja. 

Írásbeli engedély nélkül a szoftvert másik gépre nem telepítheti, a telepítés helyét nem 

változtathatja meg. A programot nem másolhatja, nem terjesztheti, és kizárólag a saját 

működési körében használhatja fel. Vállalkozó írásbeli engedélye nélkül az adott 

rendszerhez más rendszert vagy modult nem építhet, és az adatbázisokhoz nem nyúlhat. 

 

7.) Felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az InfoMix Kft. mint 

szerződéses partnerét a regisztrációs szám alapján nyilvántartásba vegye és adatait a 

vonatkozó jogszabályi előírások betartásával megőrizze. Felhasználó jelen szerződés 

aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az infomIx Kft. távelérés útján a Felhasználó 

szoftvert működtető számítógépeit, illetve/és adatbázis szerverét, terminálszerverét 

elérje, a működést ellenőrizze, megrendelés esetén hibaelhárítást végezzen, a szerződés 

megszűnése esetén a szoftvert, az adatbázis mentése mellett, törölje. 

 

8.) Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználói joga nem kizárólagos, ezért az InfoMix 

Kft. másnak is jogosult a szoftver használatára licenc jogot engedni.  

 

9.) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a bevezetőben megjelölt szoftver felhasználó 

igényei szerint beállítható, átállítható, paraméterezhető stb. A nem megfelelő 

átállításáért és annak jogszabályokkal való egyezéséért az InfoMix Kft. felelősséget nem 

vállal. 

 

10.) Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban nevesített szoftverhez, mint önállóan működő 

alaprendszerhez modulok tartoznak, melyeket a Felhasználó, igényei szerint be- illetve 

kikapcsolhat, annak alapján, hogy az adott modult folyamatosan vagy szakaszosan 

kívánja-e használni vagy sem.  
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11.) Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó a modul használatáért minden megkezdett 

hónap esetén köteles díjat fizetni melyet Licencbe adó a licencdíjjal együtt, a 

felhasználás időtartama szerint számláz le Felhasználónak. 

 

12.) Felhasználó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az InfoMix Kft. nem 

vállal felelősséget információinak, ill. egyéb adatainak a Felhasználó működési körén 

belüli elvesztéséért, megsérüléséért, megsemmisüléséért, ill. egyéb károsodásért, ha 

annak oka a szoftver nem megfelelő használata, vagy a számítógépes rendszerek, ill. a 

szoftver rendszerek ütközése, ill. a számítógépnél keletkező üzemzavar, ideértve az 

áramingadozás, vírus következményeit is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az 

InfoMix Kft. kártérítési felelőssége a szoftver hat havi díjának értékéig terjed.  

 

13.) Licencbe adó nem vállal szavatosságot azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 

szoftver mindenfajta számítógéppel és szoftverrel kompatibilis. Felhasználó tudomásul 

veszi, hogy a szoftver működtetéséhez a szerződés aláírásának időpontjában legalább: 

4 GB DDR3 RAM és minimum valós kétmagos processzor, 500GB merevlemez, 22” 

LCD monitor Windows 10 Prof. HUN operációs rendszer szükséges.  

 

14.) Felhasználó kijelenti, hogy a szoftvert, annak működését, funkcióit, felhasználhatóságát 

megismerte és a szoftver céljainak megfelel. Licencbe adó külön megbízás és ellenérték 

ellenében vállalja az 1. pontban megjelölt rendszer karbantartását és hibaelhárítását. 

 

15.) Felek jelen szerződést a szerződés aláírásának napjától számított 1 év határozott időre 

kötik, melynek megfelelően a szerződés ……….. év …………... hónap …….. napján 

szűnik meg A Felek megállapodnak, hogy a licence szerződés a lejárat napján szűnik 

meg. A felek a határozott időre tekintettel a rendes felmondás jogát kizárják. Felek 

megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Felhasználó a szerződést megkívánja 

szüntetni, vagy a szoftver használatával felhagy, úgy a határozott időből még hátra levő 

időszakra számított licence díjat egy összegben köteles Licencbe adónak megfizetni. 

 

16.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés lejártát megelőző 30 nappal 

korábban nem közlik egymással, hogy a szerződést újabb 12 hónapra nem kívánják 

meghosszabbítani, úgy a szerződés újabb 12 hónapra az egyes pont szabályai szerint 

meghosszabbodnak azzal, hogy jelen rendelkezés hatálya a hosszabbításokra is kiterjed. 

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés bármely időpontban nem kerül 

meghosszabbításra úgy a szoftver felhasználói jogát elveszti és köteles lehetővé tenni, 

hogy Eladó a telepítés helyén a rendszert letörölje, melynek elmulasztása esetén viseli 

a szerzői jog megsértésének büntető és polgári jogi következményeit. 

 

17.) A feleket a másik fél szerződésszegése esetére rendkívüli felmondási jog illeti meg mely 

azonnali hatályú. A rendkívüli felmondást a másik fél címére kell írásban megküldeni 

tértivevényes küldemény útján. A szerződés megszűnése esetén Felhasználó 

felhasználói (licenc) jogát elveszti. A szerződés megszűnése esetén az Infomix Kft. 

jogosult arra, hogy távelérés útján a Felhasználó szoftvert működtető számítógépeit, 

illetve/és adatbázis szerverét, terminálszerverét elérje, a szerződés megszűnése esetén a 

szoftvert, az adatbázis mentése mellett, törölje, melynek megakadályozása esetén 

Felhasználó jogszerűen a szoftvert nem használhatja és viseli a szerzői jog 

megsértésének következményeit. Ilyen esetben vagy, ha bármely más okból a távelérés 

bármely okból nem lehetséges Felhasználó köteles a számítógépéről a szoftvert törölni, 

melynek megtörténtét Licencbe adó jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés Felhasználó 

általi megakadályozása esetén, Felhasználó, mindaddig, amíg az ellenőrzést lehetővé 

nem teszi, havonta a licensz díj kétszeresének megfelelő kötbér megfizetésére köteles. 
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Licencbe adó a kötbér követelésén felül követelheti a kötbért meghaladó kárát és 

érvényesítheti szerzői joga megsértése miatt megillető jogait. 

 

18.) Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 

az adatbázis a Felhasználó, illetve a használati jogra jogosult orvos birtokában marad 

azzal, hogy Felhasználó kijelenti, hogy az adatbázis tekintetében biztosítja az 

adatvédelmi és az egészségügyi adatvédelmére vonatkozó rendelkezések betartását. 

Licencbe adó vállalja, hogy külön szerződés alapján vállalja, hogy a Felhasználó által 

megadott számítástechnikailag lehetséges formátumba konvertálja az adatokat a 

jogosultak hozzájárulása esetén. 

 

19.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerzői jogról szóló 

törvény előírásai az irányadók. 

 

Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag 

aláírják. 

 

Budapest, 202…...  év ……………………  hó …………..  nap 

 

    

 

 

     

............................................ 

Felhasználó 

Mezőfi Zoltán János 

polgármester 

 

................................................ 

Licencbe adó 

Prohászka Miklós 

ügyvezető igazgató 

 

 


