
Gyakorlati szakemberek, gyakorlat- 
orientált  látásmóddal!

fókuszban
 Speciális szakkifejezések a szerződésekben 

 IT szerződéskialakítás és -menedzsment

 IT projektszerződések

 IT szolgáltatói szerződésjavaslat értékelése

 IT szerződéskontrolling és szerződéskrízisek

 IT jogi kérdések bemutatása az IBM példáján keresztül

 A felhő alapú informatikai szolgáltatásbérlés szerződéses háttere

 Az IT szerződésekkel kapcsolatban felmerülő főbb adatvédelmi kérdések

 Service Level Agreement & IT Infrastructure Library

Budapest, 2017. szeptember 6-7. IT szerződések  
jog

2 napos intenzív képzés mind jogi, mind 
IT szemszögből
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IT szerződések és IT jog

 Hogy a bitek  
és a paragrafusok 
találkozzanak…

900  IT szerződések  
eseTében  
elengedheTeTlen IT  
IsmereTek
 IT szerződések alapfogalmai
 Mit is jelentenek a speciális szakkifejezések?
 Szolgáltatások, garanciák estében felbukkanó szavak 

értelmezése

Előadó: Biró LászLó, CISa, CISM, CGEIT, ISaCa 

HunGary CHapTEr TaGja

1010 kávészünet

 Szerződések –  
Alapoktól a speciá-
lis esetekig

1030 közben ebédszünet
Az IT szerződés  
kIAlAkíTásánAk AlApjAI
 A szerződéstípusok problémája
 Általános kérdések
 Az általános szerződési feltételek problémái
 Alvállalkozói szerződések
 Közbeszerzési sajátosságok és értelmezési problé-

mák
 A jogi tanácsadás szerepe, előnyei és hátrányai

Az AlApok uTán…  
– specIálIs eseTek
 Mely szerződés záradékoknál áll fent tárgyalási moz-

gástér?
 Hogyan lehet AGB szempontjából meggondolandó 

szerződés záradékokat is jogbiztosan keresztülvinni?
 Külföldi szerződéspartnerekkel való bánásmód, külö-

nösen olyan esetekben, amikor a szerződések külföldi 
jogi szabályozás ala tartoznak

IT szerződéskonTrollIng 
és szerződéskrízIsek
 Saját és mások általános szerződési feltételeivel való 

bánásmód
 Szerződésszegés és szerződésfennállás
 Projektegyensúly hiánya: belső és külső segítségek
 Elsimítani jobb, mint kiegyenesíteni
 Bírósági eljárások sikeres előkészítése és levezetése

sTAndArdszofTverek  
vásárlásA
 Jogi alapelvek
 Felhasználási jogok 
 Felelősség
 Karbantartás

Előadó: Dr. Ormós zOLtán, üGyvéd, 

OrMóS üGyvédI IrOda

1440 kávészünet

 IT szolgáltatói  
szerződések

1500 InformATIkAI szolgál-
TATóI szerződések meg- 
felelősége A szolgálTATó 
és A vevő szemszögéből
 Koncepció és tematika az IT szolgáltató szerződések 

felépítéséhez
 Hogyan értékeljünk és fogadjunk el egy IT szolgáltatói 

szerződésjavaslatot? 
 Compliance a szerződéskötés és fenntartásban fo-

lyamatában
 IT szolgáltatások minőségének értékelése 
 IT szolgáltatások kontrollja

Előadó: Fekete AttiLA, üGyvEzETő,

 vEzETő ISMS audITOr, IGazSáGüGyI SzakérTő, 

prOCOnS kfT.

1700 Az első nAp vége
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A képzés szólni kíván
 JoGI ElőAdóKnAK, JoGI KéPvISElőKnEK, JoGTAnÁCSoSoKnAK

 SzErződéSEKérT FElElőS vEzETőKnEK
 InForMATIKAI IGAzGATóKnAK-, vEzETőKnEK

 IT MEnEdzSErEKnEK, IT BESzErzőKnEK
 IT InFrASTruKTúrA vEzETőKnEK

 FEJlESzTéSI vEzETőKnEK
 IT ProJEKTvEzETőKnEK

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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IT szerződések és IT jog

 Szolgáltatásbérlés 
a Cloud Computing 
korában

900  A felhő AlApú Infor-
mATIkAI szolgálTATásbér-
lés szerződéses háTTere
 A felhő alapú szolgáltatások, speciális szempontok

 Melyek a többletkockázatok felhő alapú szolgálta-
tásbérlésre vonatkozó szerződések esetén?

 Mely kérdéseket indokolt részletesen szabályozni a 
szerződésben?

 keretrendszer; transzparencia

 biztonsági kérdések

 szolgáltatás meghatározása 

 speciális kérdések

Előadó: Dr. kiss AttiLA BALázs, 

IT jOGTanáCSOS, OTp Bank nyrT.

1010 kávészünet

1030 IT jogI kérdések  
bemuTATásA Az Ibm,  
mInT gyárTó/szolgálTATó  
példáján kereszTül
 IBM felhő

 BIG dATA

 ApplianceTematika egyeztetés alatt

Előadó: Dr. szeremLey rékA erzséBet, 

SEnIOr COnTraCTS and nEGOTIaTIOnS 

prOfESSIOnal, jOGI OSzTály IBM MaGyarOr-

SzáG kfT.

 SLA és ITIL

1130 slA és IT InfrA- 
sTrucTure lIbrAry (ITIl)
 SlA-k megfelelő megállapítása

 Az ITIl felépítése és szerkezete

 Service level Management az ITIl szerint

 Moduláris szerződések az ITCl-lel (IT Contract 
library)

 Service desk példa 

 Availability Management példa 

 ITIl szerinti szerződéstartalmak áttekintése

Előadó: sugár Péter, ITIl SzakérTő, 

MaGyar TElEkOM nyrT.

1230 ebédszünet

 IT projektszerző- 
dések és adat- 
védelmi kérdések

1330 közben kávészünet
IT projekTszerződések 
jogI kérdéseI
 Szabályozási területek, tipikus szerződéses struk-

túra 

 Terjedelem és feladatleírás és elhatárolás jelentő-
sége, open scope veszélyei 

 Megrendelő kötelezettsége, megrendelő szabályza-
tainak szerepe 

 Átadás-átvételi eljárások, teljesítés, részteljesítés 

 A projektre szabott titoktartási kötelezettség, know-
how, felhasználási jogok

 változáskezelés   

 Szolgáltatóváltás,  transition out

 díjkonstrukciók, fizetési feltételek 

 Elszámolás felfüggesztés, a projekt félbeszakadása 
esetén 

 Kötbér megalapozott kalkulációja 

 Projektszervezet működésének jogi kérdései

 Adatvédelem, kitekintéssel az Eu Adatvédelmi ren-
delet követelményeire

 online azonosító adatok, adatvédelmi kockázat-
elemzés, beépített adatvédelem, adatfeldolgozási 
szerződés tartalma, adatkezelő és feldolgozó 
felelőssége, incidensekkel kapcsolatos köte-
lezettségek, adathordozhatóság 

 Tipikus szerződéses, jogi problémák projekt meg-
valósítás során 

 lényeges szempontok közbeszerzési és Eu támo-
gatásból  finanszírozott projektszerződések esetén

Előadó: Dr. kOczkA erikA, üGyvéd, 

InfOkOMMunIkáCIóS SzakjOGáSz

1700 A kurzus vége

kOráBBi résztvevőink mOnDták
„Nagyon széles körű és több nézőpontot felvonultató  

áttekintés az IT működésének jogi vonzatairól.” 

„A napi problémákat gyakorlati szempontból  
megközelítve mutatott be fontos IT jogi területeket.” 

„Az előadásoknak sikerült a jogász szemszögéből  
láttatni az IT (és jog) problémáit” 

 „Hasznos, naprakész információkkal szolgált az  
IT szerződések mindennapi kérdéseiről, problémáiról.”

 „Átfogó, több szempontból körüljárt, interaktív,  
gyakorlati szemléletű előadások, nagyon jó előadók.”

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301



A
z 

IIR
 M

ag
ya

ro
rs

zá
g 

fe
ln

őt
tk

ép
zé

si
 in

té
zm

én
y.

In
té

zm
én

ya
kk

re
di

tá
ci

ós
 la

js
tr

om
sz

ám
: A

L-
27

48

FIzEtés, VIsszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN Még kéRDésE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció dr. Nagy Diána +36 70 619 0988

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RészVétElt ENgEDélyEzŐ/ElRENDElŐ szEMély
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

aDMINIsztRatíV kapCsOlattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

HElyEttEsítŐ szEMély3

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

2. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

szÁMlÁzÁsI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

RészVétElI Díj 2017. júlIus 21-Ig kEDVEzMéNy 2017. júlIus 22-tŐl

IT szerződések IT jog 219.000,- 30.000,- 249.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CsOpORtOs kEDVEzMéNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334
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IT szerződések IT jog
Budapest, 2017. szeptember 6-7.
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