
 

 

 

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS 

 

 

FONTOS - olvassa el figyelmesen: Az alábbi "Elfogadom" vagy a megállapodás elismerésére szolgáló más 
gomb kiválasztásával, illetve a Licencadó anyagainak (az alábbiakban meghatározott) telepítésével, elérésével 
vagy más módon történő másolásával vagy felhasználásával: (i) Ön beleegyezik, hogy a jelen Végfelhasználói 
Licencszerződés ("Szerződés") valamennyi feltétele kötelező érvényű, és szerződés jön létre a Hexagon Group 
jogi személy között, amelyet a Szoftver telepítő programjának telepítő programjában "Licencadó" néven 
azonosítanak (a továbbiakban "Licencadó"), és vagy Ön személyesen, ha a Licencadó Anyagait saját maga 
számára szerzi meg, vagy az a jogi személy, amely számára a Licencadó Anyagait megszerzi (a továbbiakban 
"Licenciavevő"); és (ii) Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a joggal, felhatalmazással és 
felhatalmazással arra, hogy az ilyen jogi személy (ha van ilyen) vagy saját maga nevében eljárjon és kötelezze. 

Ha Ön nem ért egyet, vagy nem kívánja magát vagy az Ön által képviselt jogi személyt kötelezni, (i) ne válassza 
az "Elfogadom" gombot, vagy más módon ne kattintson a megállapodás elismerésére szolgáló gombra, és ne 
telepítse, ne férjen hozzá, és ne másolja vagy használja a Licencadó anyagok bármely részét; és (ii) a Licencadó 
anyagok megszerzésétől számított harminc (30) napon belül visszaadhatja a Licencadó anyagokat (és azok 
minden másolatát) annak a szervezetnek, amelytől azokat szerezte, a vonatkozó fizetési bizonylattal együtt, a 
fizetett licencdíj visszatérítése ellenében. 
 

DEFINÍCIÓK. 

"Kapcsolt vállalkozás" a Licencadó tekintetében a Hexagon csoporton belüli bármely, a 
Licencadótól eltérő szervezetet jelenti. 

"Jogosult felhasználó": (i) ha a Licenciavevő magánszemély, kizárólag a Licenciavevő; vagy (ii) ha 
a Licenciavevő jogi személy: (a) a Licenciavevő bármely alkalmazottja, és (b) a Licenciavevő 
telephelyén dolgozó független vállalkozók, akiket a Licenciavevő felhatalmazott arra, hogy az 
Engedélyezett anyagokat a Licenciavevő számítógépein kizárólag a Licenciavevő javára használják. 
Az ilyen független vállalkozóknak írásban bele kell egyezniük a jelen Megállapodásban 
meghatározottaknál nem kevésbé szigorú felhasználási korlátozásokba és titoktartási 
kötelezettségekbe. 

"Dokumentáció": bármely felhasználói kézikönyv, felhasználói útmutató, telepítési útmutató vagy 
egyéb felhasználói dokumentáció (elektronikus, online vagy bármely más formában vagy 
adathordozón), amelyet a Licencadó a Szoftverrel együtt bocsát rendelkezésre a Szoftverrel való 
használatra. 

"Hexagon-csoport": a Hexagon AB, egy svéd vállalat, valamint minden olyan szervezet, amelyben a 
Hexagon AB közvetlenül vagy közvetve (i) a fennálló részvények vagy tulajdoni részesedések több 
mint 50%-ával rendelkezik, vagy (ii) jogosult az irányító hatóság kijelölésére. 

"Licencfájlok": licencfájlok, licenckulcsok, aktiválási kódok, jelszavak vagy hasonlók, amelyek az 
Engedélyezett anyagok telepítéséhez, eléréséhez, engedélyezéséhez és/vagy használatához 
szükségesek. 

"Licenckezelő": a Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai által az Engedélyezett anyagokkal 
együtt rendelkezésre bocsátott licenckezelő program vagy eszköz az Engedélyezett anyagokhoz való 
hozzáférés és azok használatának kezelésére és ellenőrzésére. 

"Licenctípusok": a Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai által meghatározott licenc- vagy 
felhasználási típusok, beleértve a jelen Megállapodás 3. szakaszában meghatározottakat. 

"Licencelt anyagok": a jelen Megállapodással előre csomagolva vagy más módon mellékelve 
szállított szoftverfunkciók, modulok, opciók, komponensek vagy részek (a kapcsolódó 
Dokumentációval, API-kal és anyagokkal együtt), amelyekre a Licenciavevő jogszerűen szerzett 
érvényes licencet. Az Engedélyezett anyagok magukban foglalják a jelen Megállapodás alapján 
biztosított hibajavításokat, javításokat, frissítéseket vagy az Engedélyezett anyagok új kiadásait 
(együttesen: "Frissítések") is. A Licenciavevő tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre álló 
Frissítésekhez való jog a Licenciavevőnek a vonatkozó Karbantartási program feltételei szerinti 
Karbantartás megvásárlásától, valamint az alkalmazandó díjak és költségek Licenciavevő általi 
megfizetésétől függ (lásd az alábbi 5. szakaszt RE Karbantartás). A jelen Megállapodás alapján 
licencelt anyagok bármely Frissítése a jelen Megállapodás feltételeinek hatálya alá tartozik, kivéve, ha 
a Licencadó vagy a Licencadó kapcsolt vállalkozásai további vagy eltérő feltételeket csatolnak hozzá, 
amely esetben a Licenciavevő vállalja, hogy a Frissítés tekintetében megfelel az ilyen további vagy 
eltérő feltételeknek.  



 

 

"Licenciavevő számítógépe": a Licenciavevő azon számítástechnikai eszköze, amelyhez a 
Licenciaadó vagy a Licenciaadó kapcsolt vállalkozása Licencfájlokat biztosít a Licencelt anyagokhoz 
való hozzáférés és azok használata érdekében. A Licenciavevő számítógépet bizonyos esetekben 
"Licencszerver"-nek is nevezhetjük. 

"Licencadó anyagai": (i) az Engedélyezett anyagok, valamint (ii) minden egyéb szoftver, 
dokumentáció, vagy a Licenszadó által az Engedélyezett anyagokkal együtt biztosított vagy 
rendelkezésre bocsátott (pl. ugyanazon a hordozón szállított vagy az Engedélyezett anyagokkal együtt 
letöltött) egyéb szoftver, dokumentáció vagy funkció, modul, opció, komponens vagy szoftver- vagy 
dokumentációrészlet, valamint a kapcsolódó API-k vagy egyéb anyagok, amelyekre nem szerzett 
licencet. 

"Fizetett licenc": harminc (30) éves licencidővel rendelkező licenc. 

"Viszonteladó": bármely harmadik fél viszonteladó, forgalmazó, kereskedő, eredeti berendezésgyártó 
vagy más csatorna partner, akit a Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai felhatalmaznak az 
Engedélyezett anyagok forgalmazására, terjesztésére vagy támogatására. 

"Szoftver": a Licencadó által rendelkezésre bocsátott számítógépes program, illetve funkció, modul, 
opció, komponens vagy számítógépes programrészlet. 

"Előfizetés" vagy "Előfizetési licenc" a jelen Megállapodás alkalmazásában a rövid távú licencek egy 
típusa, meghatározott határozott időtartamra (például egyéves vagy más rövid távú Előfizetési 
időtartam). 

"Terület": az az ország(ok) vagy joghatóság(ok), amelyet a Licencadó vagy a Licencadó kapcsolt 
vállalkozása által a tranzakció időpontjában vagy kérésre kiadott megrendelési visszaigazolásban, 
licenc visszaigazolásban vagy hasonlóban megjelöltek. Ha nincs ország vagy joghatóság megadva, 
akkor a Terület azt az országot jelenti, amelyben a Licenciavevő az Engedélyezett anyagokat 
megszerzi. 
A további, meghatározott jelentéssel bíró kifejezések meghatározása a jelen megállapodásban való 
első megjelenésük közelében található. 
 

AZ ENGEDÉLY MEGADÁSA. 

A Licencadó a Licencvevőnek - jelen Megállapodás feltételeinek való megfelelés és a vonatkozó díjak 
és költségek megfizetése mellett és azzal a feltétellel, hogy a Licenciavevő megfelel a jelen 
Megállapodás feltételeinek - nem kizárólagos, allicenszbe nem adható, nem átruházható, korlátozott 
engedélyt ad a licencelt anyagoknak a vonatkozó licencidőszak alatt történő telepítésére, 
hozzáférésére és használatára (kizárólag végrehajtható kódváltozatban), amire kizárólag a jelen 
Megállapodás feltételeivel összhangban a Licenciavevő saját belső használatára és az engedélyezett 
felhasználói által kerülhet sor. A Licencvevő a fentieket elfogadja. 

Minden egyes licenc a vonatkozó licenctípus korlátozásainak megfelelően és abban a mennyiségben 
érvényes, amelyet a Licenciavevő a Licencadótól vagy a Licencadó kapcsolt vállalkozásától, illetve a 
Licencadó vagy a Licencadó kapcsolt vállalkozása által az Engedélyezett anyagok szállítására 
felhatalmazott viszonteladótól jogszerűen szerzett meg. A Licenciavevő telepítése, hozzáférése vagy 
használata semmiképpen sem haladhatja meg az érvényesen megszerzett licencek számát, és a 
Licenciavevő nem férhet hozzá az Engedélyezett anyagokhoz, illetve nem használhatja azokat a 
vonatkozó licencidőszak megszűnését vagy lejártát követően. A megadott licencek időtartama a jelen 
Megállapodásban meghatározottak szerint idő előtt felmondható. 

A Licencadó anyagai bármely részének a licencjogosultság terjedelmén kívüli, vagy egyébként a jelen 
Megállapodással nem összhangban történő felhasználása a Licencadó (vagy adott esetben szállítója) 
szellemi tulajdonjogainak megsértését, valamint a jelen Megállapodás lényeges megszegését jelenti. 
A jelen Megállapodás feltételei alapján a Licenciavevő nem kap licencet vagy egyéb jogot, ha a 
Licenciavevő nem jogszerűen szerezte meg az Engedélyezett anyagokat a Licencadótól vagy a 
Licencadó kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan viszonteladótól, akit a Licencadó vagy a Licencadó 
kapcsolt vállalkozása felhatalmazott arra, hogy az Engedélyezett anyagokat a Licenciavevőnek 
szállítsa. 

A Licenciavevő nem telepítheti, nem férhet hozzá és nem használhatja az Engedélyezett anyagokat a 
Területen kívül. 

A Licencelt anyagok eléréséhez, letöltéséhez vagy használatához regisztrációra lehet szükség. A 
Licenciavevő köteles pontos és teljes körű információkat megadni a regisztrációval kapcsolatban. 

A nem kereskedelmi licencekkel létrehozott adatok nem feltétlenül kompatibilisek a kereskedelmi 
licencekkel. 
 

LICENCETÍPUSOK. 

Önálló licenc: Ha a Licenciavevő önálló licencet (más néven csomóponthoz kötött licencet) szerez, a 
telepítés és a használat az Engedélyezett anyagok egyetlen példányára korlátozódik az Engedélyezett 
anyagoknak a Licenciavevő egyetlen kijelölt számítógépén. Az Engedélyezett felhasználóknak 
fizikailag jelen kell lenniük, és nem férhetnek hozzá vagy használhatják a Licenciavevő számítógépet 
vagy az Engedélyezett anyagokat távoli helyről vagy egy másik számítógépről. Minden egyes Önálló 
licencet egyszerre csak egy Jogosult felhasználó használhat. 



 

 

Hálózati licenc: Ha a Licenciavevő hálózati licencet (más néven változó licencet vagy egyidejű 
használatra vonatkozó licencet) szerez, az Engedélyezett anyagokhoz való hozzáférést és azok 
használatát egyetlen licenckiszolgáló ellenőrzi, amely a Területen belül egyetlen kijelölt Licenciavevő 
létesítményben (vagy más, kölcsönösen elfogadott helyen) található. Az Engedélyezett felhasználók 
kizárólag a Licenciakiszolgáló és a Licencmenedzser által kiszolgált, a Licenciavevő tulajdonában lévő 
vagy általa ellenőrzött számítástechnikai eszközökön férhetnek hozzá és használhatják az 
Engedélyezett anyagokat, feltéve, hogy az Engedélyezett anyagokhoz való hozzáférés vagy azok 
használata egy időben semmiképpen sem haladhatja meg az ilyen Licencelt anyagokhoz a 
Licenciavevő által jogszerűen megszerzett hálózati licencek számát, figyelembe véve a felhasználás 
helyére vonatkozó alábbi  korlátozásokat is: 

              Helyi hálózat (LAN) licenc. Ha egy hálózati licenc helyi hálózati licencként van megjelölve, 
az Engedélyezett anyagok csak egyetlen kijelölt Licenciavevői létesítményben ("Kijelölt 
telephely") telepíthetők, érhetők el vagy használhatók a Területen belül; kivéve, hogy a 
Licenciavevő alkalmazottai, akik szokás szerint a Kijelölt telephelyhez kapcsolódnak, a 
Területen belül lakóhelyükről (de nem más külső helyszínről) is hozzáférhetnek és 
használhatják az Engedélyezett anyagokat (a Licenciavevő tulajdonában vagy ellenőrzése 
alatt álló számítástechnikai eszközökön), a Licenciavevő hálózatához és a 
Licenciaszerverhez biztonságos virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül történő távoli 
hozzáférés révén. 

             Széleskörű hálózat (WAN) licenc. Ha a hálózati licenc nagy kiterjedésű hálózati licencként 
van megjelölve, az Engedélyezett anyagok a Licenciavevő összes létesítményében 
elérhetők vagy használhatók a Területen belül; kivéve, hogy az ilyen létesítményekhez 
szokásosan kapcsolódó Licenciavevő alkalmazottak (a Licenciavevő tulajdonában lévő 
vagy általa ellenőrzött számítástechnikai eszközökön) a Licenciavevő hálózatához és a 
Licenciaszerverhez biztonságos virtuális magánhálózaton keresztül történő távoli 
hozzáférés révén a lakóhelyükről vagy más, a Területen belüli külső helyszínről is 
hozzáférhetnek és használhatják az Engedélyezett anyagokat. 

Ha egy érvényesen megszerzett licenchez sem az "Önálló", sem a "Hálózati" licenctípus vagy 
konfiguráció nincs kijelölve, az alapértelmezett az "Önálló" konfiguráció, kivéve, ha a szövegkörnyezet 
egyértelműen másként nem rendelkezik. Ha egy érvényesen megszerzett "Hálózati licenc" nem 
tartalmaz "LAN" vagy "WAN" megjelölést, az alapértelmezett a "LAN" licenc, kivéve, ha a 
szövegkörnyezet egyértelműen másként nem rendelkezik. 

 Oktatási önálló licenc és oktatási hálózati licenc (mindegyik "oktatási licenc"). Ha a Licenciavevő 
olyan oktatási intézmény, amely önálló oktatási licencet szerez, a fenti 3.1. szakasz feltételei az 
irányadóak, és ha a Licenciavevő olyan oktatási intézmény, amely oktatási hálózati licencet szerez, a 
fenti 3.2. szakasz feltételei az irányadóak. 

A Licenciavevő elfogadja az alábbi további korlátozásokat és feltételeket az oktatási licencek 
tekintetében: 

              A Licenciavevő kizárólag oktatási célra használhatja az Engedélyezett anyagokat, 
kereskedelmi, szakmai vagy egyéb nyereségérdekelt célokra nem; 

             Az Engedélyezett anyagok nem telepíthetők, nem érhetők el, nem használhatók, illetve 
nem üzemeltethetők olyan létesítményekben vagy helyszíneken, amelyeket kereskedelmi, 
szakmai vagy nyereségérdekelt céllal üzemeltetnek. 

            E megállapodás 1.2. alszakaszától eltérően, az oktatási licenc alkalmazásában az 
"engedélyezett felhasználók" a Licenciavevő oktatói karának tagjai, munkatársai és a 
diplomát vagy tanúsítványt adó programban részt vevő hallgatói, akik az engedé lyezett 
anyagokat a Licenciavevő tulajdonában lévő és általa ellenőrzött számítástechnikai 
eszközökön az alábbi engedélyezett oktatási célokra használják: 

(a) Ha az oktatási licencet "tantermi használatra" vagy "oktatási célú használatra" 
szerezte meg, az engedélyezett anyagokat kizárólag engedélyezett tantermi 
projektekhez használja; és 

(b) Ha az oktatási licencet "tudományos kutatás" céljából szerezte meg, az 
Engedélyezett anyagokat kizárólag a Licenciavevő saját, nem kereskedelmi célú, 
tudományos kutatásához használja, amennyiben az ilyen kutatás eredményeit 
közzéteszik vagy közkinccsé teszik. A félreértések elkerülése végett, a magán- vagy 
állami korlátozásokkal rendelkező kutatási projektekhez kereskedelmi licenc 
vásárlására van szükség. 

Az oktatási intézmény által megvásárolt Licenc oktatási licencnek minősül (és nem kereskedelmi 
licencnek), kivéve, ha a Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai írásban másképp rendelkeznek. 
Kizárólag a minősített oktatási intézmények (a Licencadó vagy a Licencadó kapcsolt vállalkozásai által 
saját belátásuk szerint meghatározottak szerint) jogosultak oktatási intézmények számára elérhetővé 
tett oktatási licenckínálatok megszerzésére. Kereskedelmi szervezetek és más, nem minősített 
szervezetek vagy személyek nem jogosultak oktatási licencek megszerzésére. 

Értékelő licenc: Ha a Licenciavevőnek értékelő licencet (más néven "Próbalicenc") adnak, a 
Licenciavevő elfogadja a következő további korlátozásokat és feltételeket: (i) a Licenciavevő a licencelt 
anyagokat kizárólag belső, nem gyártási, értékelési célokra használhatja; (ii) a jelen Megállapodásban 
vagy máshol foglalt ellenkező értelmű rendelkezések ellenére, a megadott Értékelési licenc "ahogy 
van" alapon, a Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai (vagy azok beszállítói) részéről bármilyen 



 

 

garanciák, kötelezettségvállalások vagy kötelezettségek nélkül kerül kiadásra, és sem a Licencadó, 
sem annak kapcsolt vállalkozásai, sem azok beszállítói nem vállalnak felelősséget az Értékelési 
licencből eredő vagy ahhoz kapcsolódó követelésekért, károkért vagy kártérítésekért; és (iii) az egyéb 
felmondási jogokon túlmenően a Licencadó saját belátása szerint bármikor felmondhatja az Értékelési 
licenceket. Az Értékelési licenc egy rövid távú licenc, amelynek időtartamát a Licencadó vagy annak 
kapcsolt vállalkozása határozza meg és határozza meg. Ha az érvényesen megadott Értékelési licenc 
esetében nincs meghatározva időtartam, akkor az időtartam harminc (30) nap. 

Teszt (Alpha / Beta) Licenc. Ha a Licenciavevőnek engedélyt adnak az Engedélyezett anyagok "alfa", 
"béta", "nem sorozatgyártású" vagy egyéb "teszt" változatára (mindegyik "Teszt Licenc"), a 
Licenciavevő elfogadja a következő további korlátozásokat és feltételeket: (i) a Licenciavevő kizárólag 
belső, nem gyártási tesztelési és értékelési célokra használhatja az ilyen Licencelt Anyagokat; (ii) a 
jelen Megállapodásban vagy máshol foglalt ellenkező értelmű rendelkezések ellenére a Tesztlicencek 
"ahogy van" alapon, a Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai (vagy azok beszállítói) részéről 
bármilyen garanciák, kötelezettségvállalások vagy kötelezettségek nélkül kerülnek kiadásra, és sem 
a Licencadó, sem annak kapcsolt vállalkozásai, sem azok beszállítói nem vállalnak felelősséget a 
Tesztlicencekből eredő vagy azokkal kapcsolatos követelésekért, károkért vagy kártérítésekért; és (iii) 
az egyéb felmondási jogokon túlmenően a Licencadó a Tesztlicenceket bármikor, saját hatáskörben 
felmondhatja. A Tesztlicenc egy rövid távú licenc, amelynek időtartamát a Licencadó vagy annak 
kapcsolt vállalkozása határozza meg. Ha egy érvényesen megadott Tesztlicenc esetében nincs ilyen 
időtartam meghatározva, akkor az időtartam harminc (30) nap. 

Tanulói engedély. Ha a Licenciavevő olyan magánszemély, aki érvényesen megszerzi a 
"Diáklicencet", a Licenciavevő telepítheti és használhatja az Engedélyezett anyagok egy példányát 
egy kijelölt, a Licenciavevő tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépen, kizárólag a 
Licenciavevő saját személyes oktatási és tanulási céljaira. A Diáklicenc alapján biztosított Licencelt 
anyagok telepítése, elérése vagy használata tilos (i) kereskedelmi, szakmai vagy nyereségérdekelt 
céllal üzemeltetett helyeken vagy létesítményekben; vagy (ii) tantermekben vagy laboratóriumokban. 
E bekezdés alkalmazásában a "Diák" egy minősített oktatási intézménybe beiratkozott, diplomát 
kereső személy (a Licenciaadó vagy a Licenciaadó kapcsolt vállalkozásai által saját belátásuk szerint 
meghatározottak szerint). A Diáklicenc rövid távú licenc, amelynek időtartamát a Licencadó vagy 
annak kapcsolt vállalkozásai határozzák meg és határozzák meg. Ha nincs ilyen időtartam 
meghatározva, akkor az időtartam tizenkét (12) hónap. 

Személyes tanulási licenc. Ha a Licenciavevő olyan magánszemély, aki érvényesen megszerzi a 
"Személyes tanulási licencet", a Licenciavevő telepítheti és használhatja az Engedélyezett anyagok 
egy példányát egy kijelölt, a Licenciavevő tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépen, 
kizárólag a Licenciavevő saját személyes tanulási céljaira. A személyes tanulási licenc alapján 
biztosított Licencelt anyagok telepítése, elérése vagy használata tilos (i) kereskedelmi, szakmai vagy 
nyereségérdekelt céllal üzemeltetett helyeken vagy létesítményekben; vagy (ii) tantermekben vagy 
laboratóriumokban. A Személyes tanulási licenc egy rövid távú licenc, amelynek időtartamát a 
Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai határozzák meg és határozzák meg. Ha nincs ilyen 
időtartam meghatározva, akkor az időtartam tizenkét (12) hónap. 

Házi feladat licenc. Ha a házi feladat módot támogató licencet érvényesen adták meg, és az 
Engedélyezett anyagok támogatják a házi feladat módot, a Licenciavevő az Engedélyezett anyagok 
egy példányát egy otthoni rendszerben is telepítheti, hozzáférhet és használhatja, feltéve, hogy a Házi 
feladat mód opciót a Dokumentációban részletezettek szerint aktiválják az adott telepítésen. A házi 
feladat mód opció nem feltétlenül jelenti az Engedélyezett anyagok teljesen működőképes változatát. 
A Házi feladat licenc a támogató licenc lejártával vagy megszűnésével (vagy a támogató termék 
eltávolításával) lejár. A Licenciavevőnek joga van a Licencelt Anyagokat Házi feladat módba kapcsolni, 
ha a Házi feladat mód az adott termék általános funkcionalitásának részeként elérhetővé válik. 

Bemutató licenc vagy viszonteladói licenc. Amennyiben a Licencadó (közvetlenül vagy egy kapcsolt 
vállalkozáson keresztül) kifejezetten demonstrációs licencet (más néven "viszonteladói licencet") ad a 
viszonteladónak a licencanyagokra, a viszonteladó a licencanyagokat telepítheti és kizárólag az 
alábbiakra használhatja a licencanyagokat a viszonteladó tulajdonában és ellenőrzése alatt álló 
számítógépen:, (i) a licencanyagok bemutatására a potenciális ügyfeleknek, 
(ii) a Viszonteladó belső használatára, hogy technikai támogatást nyújtson az engedélyezett 
végfelhasználó ügyfeleknek; és (iii) képzésre. A BEMUTATÓ LICENC SEMMILYEN MÁS CÉLRA 
NEM HASZNÁLHATÓ, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMILYEN TERMELÉSI CÉLÚ 
FELHASZNÁLÁST, TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY MÁS KERESKEDELMI VAGY 
DÍJTERMELŐ FELHASZNÁLÁST. A demonstrációs licencek rövid távú licencek; az egyes 
demonstrációs licencek konkrét időtartama a Licencadó kizárólagos belátása szerint alakul; az egyéb 
felmondási jogokon túlmenően a Licencadó a demonstrációs licenceket saját belátása szerint bármikor 
felmondhatja. Amennyiben a jelen bekezdés feltételei és a Licencadó vagy a Licencadó kapcsolt 
vállalkozása (egyrészről), illetve a viszonteladó (másrészről) közötti vonatkozó viszonteladói 
szerződés között bármilyen ellentmondás áll fenn, a vonatkozó viszonteladói szerződés feltételei az 
irányadóak. A nem viszonteladók nem jogosultak az e bekezdésben leírt licencre. 

KORLÁTOZÁSOK ÉS VÉDELEM. 

Felhasználási korlátozások. A Licenciavevő tudomásul veszi, hogy a Licencadó anyagai, valamint 
azok szerkezete, szervezete és forráskódja a Licencadó (és adott esetben beszállítói) értékes 
bizalmas információit és üzleti titkait képezik és tartalmazzák. A jelen Megállapodásban kifejezetten 



 

 

engedélyezett esetek kivételével a Licenciavevő nem teheti, és nem engedheti meg harmadik félnek, 
a következőket: 

              a Szoftver forráskódjának visszafejtése, dekompilálása, szétszerelése vagy más módon 
történő levezetése (kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében az ilyen 
tevékenységek nem tilthatók, mivel azok elengedhetetlenek a Szoftver más 
szoftverprogrammal való interoperabilitásának eléréséhez, és feltéve, hogy az ilyen 
tevékenységek során a Licenciavevő által megszerzett információk: (a) kizárólag a Szoftver 
és egy másik szoftverprogram interoperabilitásának megvalósítása céljából használják fel; 
(b) a Licencadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák nyilvánosságra, illetve 
nem közlik olyan harmadik féllel, akivel szemben nem szükséges a nyilvánosságra hozatal 
vagy közlés; és (c) nem használják fel a Szoftverhez lényegében hasonló szoftver 
létrehozására); 

             módosítani, adaptálni, megváltoztatni, lefordítani vagy a Licencadó anyagaiból származékos 
műveket létrehozni; 

            a Licencadó anyagok egészét vagy egy részét harmadik félnek allicencbe adni, bérbe adni, 
kölcsönadni, lízingelni, eladni vagy más módon átruházni; 

            harmadik félnek nem engedélyezi, hogy a Licencadó anyagaihoz hozzáférjen vagy azokat 
szolgáltatási iroda, alkalmazásszolgáltató, időmegosztás vagy hasonló alapon használja; 

             a licenckezelő rendszer, a technikai védelmi intézkedések ("TPM") vagy más, a Licencadó 
anyagokkal biztosított biztonsági mechanizmusok kikapcsolása, módosítása, megkerülése 
vagy bármilyen más módon történő megkerülése vagy meghiúsítása; 

            eltávolítani, megváltoztatni vagy eltakarni bármilyen tulajdonosi bejelentést, címkét vagy 
jelzést a Licencadó anyagairól; 

           a Licencadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra a licencelt 
anyagok tesztelésének vagy összehasonlító tesztelésének eredményeit; 

           a Licencadó anyagokat harmadik fél általi használatra vagy harmadik fél számára történő 
terjesztésre szánt szoftveralkalmazások fejlesztésére használja, akár önálló termékként, 
akár komponensként; 

            az Engedélyezett anyagokat vagy azok eredményeit versenyképes termék vagy szolgáltatás 
kifejlesztése céljából felhasználni; 

             az Engedélyezett anyagok nyilvánosságra hozatala, megjelenítése, illetve az Engedélyezett 
anyagokhoz való hozzáférés vagy azok használatának a biztosítása az Engedélyezett 
felhasználókon kívül más személyek számára; 

            az Engedélyezett anyagokat bármilyen kommunikációs hálózaton vagy távoli hozzáférésen 
keresztül használni, kivéve, ha erről a licenckezelő rendszer, a technikai védelmi 
intézkedések és egyéb biztonsági mechanizmusok kifejezetten rendelkeznek és 
támogatják; 

           hozzáférni vagy használni a Licencadó anyagok bármely olyan funkcióját, modulját, 
komponensét, opcióját vagy részét, amelyre a Licenciavevő nem rendelkezik érvényes 
licenccel; vagy 

           más módon telepíteni, hozzáférni, használni vagy másolni a Licencadó anyagokat, kivéve 
a jelen Megállapodásban kifejezetten engedélyezett eseteket. 

A Licenciavevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Licencadót a Licencadó anyagaihoz való 
jogosulatlan hozzáférésről vagy azok felhasználásáról. A Licenciavevő mindenkor felelős azért, hogy 
felhasználói megfeleljenek e megállapodásnak. 

Másolás. A Licenciavevő nem másolhatja vagy más módon reprodukálhatja a Licencadó Anyagokat 
sem részben, sem egészben, kivéve (i) az Engedélyezett Anyagok engedélyezett használatának 
támogatásához szükséges mértékben; vagy (ii) a biztonsági másolatok ésszerű számú másolatának 
elkészítéséhez. A Licenciavevő által készített ilyen másolatok a Licencadó tulajdonát képezik, és a 
Licenciavevő köteles reprodukálni és pontos formában feltüntetni az összes tulajdonosi jogokra 
vonatkozó értesítést. 

Tulajdonjog. A Licencadó anyagai licencelésre, nem pedig értékesítésre kerülnek. A Licencadó (és 
adott esetben beszállítói) fenntartják a Licencadó anyagaira és a Licencadó által vagy nevében 
rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokra és adatokra vonatkozó tulajdonjogát minden szellemi 
alkotásra vonatkozóan az egész világra kiterjedően. A jelen Megállapodásban semmi sem tekinthető 
úgy, hogy a Licenciavevőre ruházza a Licencadó anyagaiban vagy a Licencadó által vagy nevében 
rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokon vagy adatokon fennálló vagy azokkal kapcsolatos 
tulajdonjogot vagy szellemi alkotásra vonatkozó egyéb jogot (az itt kifejezetten megadott korlátozott 
licenceken kívül), és a Licenciavevő beleegyezik, hogy nem érvényesít ilyen jogokat. A Licencadó 
anyagaiban és a Licencadó által vagy nevében rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokban és 
adatokban rejlő minden olyan jogot, amelyet a jelen Megállapodásban nem biztosítanak kifejezetten 
a Licencvevőnek, a Licencadó (és adott esetben beszállítói) fenntartanak maguknak. 

Kalózkodás elleni védelem és licencmegfelelőség. A Licencadó és kapcsolt vállalkozásai fenntartják 
a jogot, hogy minden jogi lépést megtegyenek a Licencadó anyagainak kalózkodásának kiküszöbölése 
érdekében. Ebben az összefüggésben a Licenciavevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
Licenciaadó és kapcsolt vállalkozásai a Licenciaadó Anyagokat, a TPM-et és más biztonsági 
mechanizmusokat felhasználhatják bizonyos információk gyűjtésére és továbbítására a Licenciaadó 



 

 

és kapcsolt vállalkozásai (és azok vállalkozói, képviselői, jogutódai és megbízottai) részére, a jelen 
Megállapodás feltételeinek a felhasználó általi betartásának ellenőrzése, a Licenciaadó Anyagok 
jogosulatlan használatának és felhasználóinak azonosítása, valamint a szellemi tulajdonjogok egyéb 
módon történő védelme és érvényesítése céljából. Az összegyűjtött és továbbított adatok közé 
tartozhatnak többek között a felhasználó, az eszköz és a hálózat azonosító adatai, a hely és a 
szervezeti tartomány adatai, valamint a Szoftver használatára vonatkozó információk. Az összegyűjtött 
adatok nem tartalmazzák a Licencelt Anyagokkal létrehozott Licenciavevői adatokat, de 
tartalmazhatnak személyes adatokat (lásd a 8.1. szakaszt a vonatkozó Hexagon online adatvédelmi 
nyilatkozatra vagy szabályzatra való hivatkozással kapcsolatban). Ha a Licenciaadó vagy annak 
kapcsolt vállalkozásai a Licenciaanyagok jogosulatlan használatát észlelik, a Licenciavevő vállalja, 
hogy a https://marketing.ps.hexagonmi.com/piracy (vagy a Hexagon Csoport bármely utódja vagy 
kiegészítő weboldala) alatt elérhető, időről időre frissített megfelelőségi szabályzatnak (a "Megfelelési 
szabályzat") megfelelően kártalanítja a Licenciaadót és annak kapcsolt vállalkozásait. A 
Licenciavevő vállalja, hogy kártalanítja a Licencadót és annak kapcsolt vállalkozásait minden olyan 
veszteségért és költségért, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyek a Licenciavevőnek a 
Licencadó anyagainak vagy a Hexagon Csoport bármely más termékének jogosulatlan telepítéséből, 
módosításából, használatából vagy az ahhoz való hozzáféréséből eredő jogi eljárásokkal 
kapcsolatban merülnek fel, beleértve, de nem kizárólagosan, azokat a követeléseket, igényeket, 
amelyek szerint az ilyen magatartás sérti a Hexagon Csoport szellemi tulajdonjogait. 

Ellenőrzés. A Licenciavevő köteles teljes körű és pontos nyilvántartást vezetni a Licencadói anyagok 
minden egyes példányának helyéről, valamint azon számítógépek helyéről és azonosításáról, 
amelyeken a Licencadói anyagokat telepítik, elérik és használják, és amelyek vizsgálata lehetővé teszi 
a Licencadó számára, hogy ellenőrizze a Licenciavevő által tett nyilatkozatokat, és megerősítse, hogy 
a Licenciavevő megfelel-e a jelen megállapodás követelményeinek. A Licencadónak a 4.4. 
szakaszban foglalt jogain túlmenően a Licencadó, annak ügynökei vagy képviselői 
(15) napos előzetes írásbeli értesítéssel, ellenőrizhetik a Licenciavevő jelen megállapodásnak való 
megfelelését, többek között helyszíni ellenőrzések, elektronikus ellenőrzések és/vagy önellenőrzések 
révén. A Licenciavevő engedélyezi a Licencadónak, annak meghatalmazott ügynökeinek vagy 
képviselőinek a hozzáférést a Licenciavevő létesítményeihez és számítógépeihez, és megtesz minden 
kereskedelmileg ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy segítse a Licencadót, annak ügynökeit 
vagy képviselőit a jelen megállapodásnak való megfelelés megállapításában. A Licenciavevő köteles 
teljes mértékű együttműködést tanúsítani a Licencadó ellenőrzéseihez, valamint minden olyan 
kiegészítő információt és magyarázatot megadni, amely ésszerűen szükséges a Licenciavevő 
könyvelésében és nyilvántartásában szereplő információk teljes körű magyarázatához. Ha a 
Licencadó megállapítja, hogy a Licenciavevő a licencadói anyagoknak a Licenciavevő általi 
felhasználása nem felel meg a jelen megállapodásnak, a Licenciavevő vállalja, hogy a megfelelőségi 
politikával összhangban kártalanítja a Licencadót, és megfizeti vagy megtéríti a Licencadónak az 
ellenőrzés ésszerű költségeit. A Licencadó fenntartja a jogot, hogy a törvény vagy a méltányosság 
alapján rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetőségeket keressen. A Licenciavevő elfogadja, hogy 
a Licencadó nem felel a Licenciavevőnek az ellenőrzésben való együttműködés során felmerült 
költségeiért, függetlenül attól, hogy a jogsértés vagy a nem megfelelőség megállapításra került-e vagy 
sem. Abban az esetben, ha a Licencadó a jelen megállapodás alapján és/vagy a Licencadói anyagok 
szerzői jogainak megsértése miatt jogi eljárást kezdeményez a Licenciavevővel szemben, és az 
eljárást megnyeri, a Licencadó jogosult az ügyvédi díjak és költségek megtérítésére. 

Teljes termék. A Licenciavevő nem választhatja szét a licencelt Szoftvertermék (vagy a kapcsolódó 
Licencelt anyagok) alkotóelemeit független használatra. A Licenciavevő csak az egyes licencelt 
Szoftvertermékeket (és a kapcsolódó Licencelt Anyagokat) telepítheti és használhatja a Licencadó 
által biztosított módon, egyetlen termékként. 

Kötelező jellegű jogorvoslat. A Licenciavevő elismeri, hogy a Licenciavevő e 4. szakasz szerinti 
kötelezettségei különleges és egyedi jellegűek, ami a Licencadó számára különleges értéket képvisel, 
amelyért a Licencadót nem lehet ésszerűen vagy megfelelően kártérítésben részesíteni abban az 
esetben, ha a Licenciavevő megszegi ezeket a kötelezettségeket. A Licenciavevő ezért egyetért azza l, 
hogy a jogsértés vagy annak veszélye esetén a jogsértés megszüntetése megfelelő jogorvoslat. Ez a 
jogorvoslat a Licencadót megillető egyéb jogokat vagy jogorvoslatokat kiegészíti, és nem helyettesíti 
azokat. 

KARBANTARTÁS. 

Ha az Licenciaadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai karbantartási és műszaki támogatási szolgáltatásokat 
("Karbantartás") kínálnak az Engedélyezett anyagokhoz, és a Licenciavevő ilyen szolgáltatásokat vásárol (pl. 
éves karbantartási szerződés örökös licencek esetén, vagy az előfizetések részét képező karbantartás), akkor 
az ilyen karbantartás a Hexagon Csoport (az adott Licencelt anyagokra vonatkozó) karbantartási programjának 
a megrendelés időpontjában hatályos feltételeivel összhangban történik. A Licenciavevő a Karbantartási 
program időről időre frissített feltételeihez a https://customers.ps.hexagonmi.com/terms/ (vagy a Hexagon 
Group bármely utód- vagy kiegészítő weboldalán) férhet hozzá. A Karbantartási program feltételei a 
joghatóságtól függően eltérőek lehetnek. A Karbantartási szolgáltatások megrendelésével, elérésével vagy 
használatával a Licenciavevő beleegyezik, hogy megfeleljen a Karbantartási program feltételeinek (az adott 
joghatóságra vonatkozóan). 

FELIRATKOZÁSOK. 

Ha a Licenciaadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai előfizetést kínálnak és az Licenciavevő előfizetést vásárol 
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az Engedélyezett anyagokra, az ilyen előfizetésre további vagy eltérő feltételek vonatkozhatnak, a Hexagon 
Group (a vonatkozó Engedélyezett anyagokra vonatkozó), a megrendelés időpontjában hatályos, aktuális 
előfizetési program feltételeiben meghatározottak szerint. A Licenciavevő az ilyen további vagy eltérő, időről 
időre frissített Előfizetési programfeltételekhez a https://customers.ps.hexagonmi.com/terms/ oldalon (vagy a 
Hexagon Group bármely utód- vagy kiegészítő weboldalán) férhet hozzá. Az Előfizetési program feltételeiben a 
joghatóságtól függően eltérések lehetnek érvényben. Az Előfizetés megrendelésével, elérésével vagy 
használatával az Licenciavevő beleegyezik, hogy megfeleljen az ilyen kiegészítő vagy eltérő feltételeknek (az 
adott joghatóságra vonatkozóan). 

LICENCFÁJLOK 

A Licenciavevő tudomásul veszi, hogy az Engedélyezett anyagok letilthatók és Licenckezelő által védettek, és 
a hozzáféréshez és használathoz Licencfájlok szükségesek. Minden ilyen szükséges Licencfájl az Licenciaadó 
és kapcsolt vállalkozásai mindenkori irányelveinek és gyakorlatának megfelelően kerül kiadásra, amelyek az 
adott joghatóságtól függően eltérhetnek. A fentiek sérelme nélkül a Licencadó kifejezetten fenntartja a jogot, 
hogy csak ideiglenes Licencfájlokat adjon ki, és visszatartsa a további Licencfájlok kiadását, amíg a 
Licenciavevő nem teljesíti fizetési kötelezettségeit. A Licenciavevő köteles megadni a szükséges Licencfájlok 
létrehozásához szükséges információkat. A Licenciavevő bármely, helyettesítő Licencfájlokra vonatkozó 
kérésének a teljesítése a Licencadó és kapcsolt vállalkozásai mindenkori irányelveinek és gyakorlatának, 
valamint az alkalmazandó díjak és költségek Licenciavevő általi megfizetésének függvénye. A Licencadó nem 
köteles helyettesítő Licencfájlokat biztosítani, ha: (i) a Szoftver nem támogatott a javasolt helyettesítő 
számítógépen; (ii) ha a Licenciavevő megszegi a jelen Megállapodást; vagy (iii) ha a vonatkozó Licencelt 
anyagok nem tartoznak a Karbantartás hatálya alá. 

TOVÁBBI FELTÉTELEK 

Adatvédelmi nyilatkozat. A Licenciaadó és annak kapcsolt vállalkozásai által végzett személyes 
adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó információkért lásd a Hexagon vonatkozó, időről időre 
frissített online adatvédelmi nyilatkozatát vagy szabályzatát, amely elérhető a 
https://www.hexagonmi.com/about-us/privacy-policy (vagy a Hexagon csoport bármely utódja vagy 
kiegészítő weboldala) címen. 

Visszajelzés. Ha a Licenciavevő visszajelzést, ajánlást vagy javaslatot ad a Licencadó anyagairól vagy 
a Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai által kínált vagy nyújtott egyéb termékekről vagy 
szolgáltatásokról ("Visszajelzés"), akkor a Licenciavevő visszavonhatatlanul örökös, 
visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő, átruházható, allicenszbe adható, jogdíjmentes és 
korlátlan jogot és engedélyt biztosít a Licencadó és a Licencadó kapcsolt vállalkozásai számára a 
Visszajelzés használatára, módosítására, sokszorosítására, nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, 
megjelenítésére, értékesítésére és egyéb módon történő hasznosítására. 

Harmadik fél tartalma. Az Engedélyezett anyagokhoz bizonyos harmadik féltől származó adatok (pl. 
gépi adatok vagy anyagadatok), modellek vagy egyéb harmadik féltől származó tartalom vagy 
harmadik féltől származó szoftverek, beleértve a nyílt forráskódú szoftvereket is (együttesen: 
"Harmadik fél tartalma") tartozhatnak, tartalmazhatnak, vagy azokhoz hozzáférést biztosíthatnak, 
amelyek esetében a Licencadónak át kell adnia a licencvevőinek bizonyos további feltételeket, 
nyilatkozatokat és/vagy értesítéseket. Az ilyen további, harmadik féltől származó tartalomra vonatkozó 
feltételek, kizáró nyilatkozatok és/vagy értesítések megtalálhatók a szoftver súgójában / a Rólunk 
menüben, a dokumentációban és/vagy a read me fájlokban, vagy más módon kísérhetik a harmadik 
féltől származó tartalmat. A Licenciavevő köteles betartani az ilyen további feltételeket a Harmadik fél 
tartalmak tekintetében. A JELEN SZERZŐDÉSBEN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ 
RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TARTALOM A 
LICENCTULAJDONOS VAGY ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI (VAGY AZOK BESZÁLLÍTÓI) 
RÉSZÉRŐL BÁRMILYEN GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, "AHOGY VAN" ALAPON KERÜL A 
LICENCTULAJDONOS RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTÁSRA, ÉS SEM A LICENCTULAJDONOS, 
SEM ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, SEM AZOK BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET 
A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TARTALOMBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS 
KÖVETELÉSEKÉRT, KÁROKÉRT VAGY KÁRTÉRÍTÉSEKÉRT. 

A Licenciavevő felelőssége a kiválasztásért és használatért. 

              A Licenciavevő kizárólagosan felelős, és sem a Licencadó, sem annak kapcsolt vállalkozásai 
nem vállalnak felelősséget a Szoftver használatának és a Szoftver kimenetének (output) 
felügyeletéért, irányításáért és ellenőrzéséért, beleértve, de nem kizárólagosan: (i) a 
Szoftver kiválasztása a Licenciavevő által kívánt eredmények elérése érdekében; (ii) a 
Szoftver és a kimenet (output) megfelelő felhasználásának meghatározása a Licenciavevő 
üzleti tevékenysége szempontjából; (iii) megfelelő független eljárások létrehozása a 
Szoftver és bármely kimenet (output) pontosságának tesztelésére; és (iv) megfelelő 
biztonsági mentés létrehozása az adatvesztés megelőzése érdekében. 

             A Szoftver olyan eszköz, amelyet kizárólag képzett szakemberek használhatnak. A szoftver 
nem helyettesíti a szakmai ismereteket, kompetenciákat vagy az eredmények ,illetve a 
kimenet (output) független, elfogulatlan tesztelését. A Szoftver használatából származó 
eredményekért kizárólag a Licenciavevő felelős. Sem a Licencadó, sem annak kapcsolt 
vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a Licenciavevő vagy bármely harmadik fél felé a 
Licenciavevő által előállított vagy értékesített termékek minőségével vagy 
megfelelőségével kapcsolatban. 

https://customers.ps.hexagonmi.com/terms/
https://www.hexagonmi.com/about-us/privacy-policy
https://www.hexagonmi.com/about-us/privacy-policy


 

 

     VIGYÁZAT: A LICENCVEVŐNEK ELLENŐRIZNIE KELL A SZOFTVER KIMENETI 
EREDMÉNYÉT, MIELŐTT A KIMENETET (OUTPUT) BÁRMILYEN BERENDEZÉSEN 
VAGY GYÁRTÁSI FOLYAMATBAN FELHASZNÁLNÁ. 

              A Licenciavevő kizárólagos felelőssége annak ellenőrzése, hogy a szoftver kimeneti adatai, 
eredményei (output) helyesek, biztonságosak és alkalmasak-e a Licenciavevő 
szerszámgépén való hibamentes futtatásra. A hibák azt eredményezhetik, hogy a kimeneti 
eredmény (output)nem a szándékolt vagy tervezettnek megfelelő. A HIBÁK 
FELKUTATÁSÁNAK ÉS KIJAVÍTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA A BERENDEZÉS SÚLYOS 
KÁROSODÁSÁT VAGY A GÉP KÖZELÉBEN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYZET 
SÉRÜLÉSÉT VAGY HALÁLÁT EREDMÉNYEZHETI. MINDEN ILYEN EREDMÉNY 
KIZÁRÓLAG A LICENCVEVŐ FELELŐSSÉGE. 

        A Licenciavevő vállalja, hogy betartja az összes vonatkozó törvényt és rendeletet az 
Engedélyezett anyagok letöltésével, telepítésével és/vagy használatával kapcsolatban. A 
Licenciavevő köteles megvédeni, kártalanítani és mentesíteni a Licencadót és a Licencadó 
kapcsolt vállalkozásait, valamint azok igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és 
ügynökeit minden olyan követelés, per, kereset, eljárás, felelősség, ítélet, megegyezés, 
veszteség, kár, költség és kiadás (beleértve, korlátozás nélkül, az ügyvédi díjakat és a 
bírósági költségeket) alól, amely (i) a Licenciavevő által a Licencadó anyagok bármely 
részének használatából vagy helytelen használatából (Ide nem értve a bármely harmadik 
fél által érvényesítettszellemi tulajdonjog megsértéséből eredő kártérítési igényeket, 
amelyekért a Licencadó a 12. szakasz szerint felelős ("Szellemi tulajdonjogi kártérítés")); 
vagy (ii) a jelen Megállapodásnak a Licenciavevő általi megsértéséből vagy 
megszegéséből ered. 

JÓTÁLLÁS; KORLÁTOZÁSOK. 

Korlátozott garancia. A Licencadó szavatolja, hogy a Szoftver a jelen Szerződésben megengedett 
módon és a Dokumentációban foglalt utasításoknak megfelelően használva (beleértve a Licencadó 
által támogatott számítógépes hardveren és operációs rendszer platformon történő haszná latot is), az 
eredeti szállítási dátumtól számított kilencven (90) napig lényegében megfelel a kapcsolódó 
Dokumentációnak. A Licenciavevőnek a jelen garancia megsértésére vonatkozó bármely igényét 
írásban kell benyújtania a Szoftver első szállítási dátumától számított kilencven (90) napon belül. 

Kizárások. A 9.1. szakaszban foglalt jótállás nem alkalmazandó: (i) ha a nem megfelelőség a Szoftver 
testre szabásából, módosításából vagy megváltoztatásából ered; (ii) ha a nem megfelelőség abból 
ered, hogy a Licenciavevő az Engedélyezett anyagokat olyan módon telepítette vagy használta, amely 
nincs összhangban a jelen Megállapodással vagy a Licencadó vagy a Licencadó kapcsolt 
vállalkozásának utasításaival; (iii) ha az Engedélyezett anyagokat ingyenesen szerezte be (pl, 
ingyenes értékelő licenc vagy tesztlicenc); (iv) ha az Engedélyezett anyagok rendellenes fizikai 
körülményeknek, balesetnek, helytelen használatnak vagy gondatlanságnak voltak kitéve; (v) ha a 
Licenciavevő nem telepíti haladéktalanul a Licencadó által a Licenciavevő számára korábban 
rendelkezésre bocsátott frissítéseket; (vi) ha a nem megfelelőség a Licenciavevő vagy annak 
felhasználói részéről történő képzés hiánya miatt következik be; 
(vii) a harmadik féltől származó tartalomhoz; (viii) az API-khoz; vagy (ix) a hosztolt funkciókhoz. 

Kizáró nyilatkozatok. A JELEN SZERZŐDÉS 9.1. SZAKASZÁBAN KIFEJEZETTEN 
MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NEM 
TILTOTT MÉRTÉKBEN SEM A LICENCADÓ, SEM A LICENCADÓ BÁRMELY KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSA VAGY SZÁLLÍTÓJA NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT A LICENCELT 
ANYAGOK, KARBANTARTÁS, SZOLGÁLTATÁSOK, HOSZTOLT FUNKCIÓK VAGY EGYÉB, A 
JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BIZTOSÍTOTT ANYAGOK 
TEKINTETÉBEN. AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA 
ÉS A JOGSÉRTÉS TILALMÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT KIFEJEZETTEN KIZÁRJUK. A 
LICENCADÓ NEM GARANTÁLJA, HOGY A LICENCELT ANYAGOK MEGFELELNEK A 
LICENCVEVŐ KÖVETELMÉNYEINEK, ÉS A LICENCADÓ SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
NEM GARANTÁLJA, HOGY A LICENCELT ANYAGOK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY 
HIBAMENTESEN MŰKÖDNEK. HA A KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGI 
KIZÁRÁS BÁRMELY RÉSZE ÉRVÉNYTELENNEK MINŐSÜL, AKKOR A LICENSZADÓ A 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A 
KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. HA A JELEN MEGÁLLAPODÁSRA 
ALKALMAZANDÓNAK TARTOTT TÖRVÉNY NAGYOBB GARANCIÁT VAGY FELELŐSSÉGET ÍR 
ELŐ, AKKOR A LICENCADÓ A LICENCELT ANYAGOKRA AZ EMLÍTETT TÖRVÉNY ÁLTAL 
ELŐÍRT LEGKISEBB MÉRTÉKBEN VÁLLAL GARANCIÁT ÉS FELELŐSSÉGET. A licencvevő 
vállalja, hogy 
hogy a Licencadó vagy kapcsolt vállalkozásai, illetve azok viszonteladói, ügynökei vagy alkalmazottai 
által tett szóbeli vagy írásbeli kijelentések, nyilatkozatok, tanácsok vagy hirdetések nem je lentenek 
garanciát vagy módosítják a fenti kizárást és korlátozott garanciát, és a Licenciavevő ezúton értesül 
arról, hogy egyetlen ilyen személy sem jogosult ilyen módosításra vagy további garanciák vállalására. 

Kizárólagos jogorvoslat. A Licenciavevő kizárólagos jogorvoslata és a Licencadó kizárólagos 
felelőssége a 9.1. pontban meghatározott garanciának nem megfelelő Szoftver esetében a Licencadó 
választása szerint a következő: (i) a nem megfelelő Szoftver ésszerű időn belül történő kijavítása, hogy 
az megfeleljen a jótállásnak (vagy a Dokumentáció ésszerű időn belüli kijavítása, ha a Licencadó 



 

 

megítélése szerint a nem megfelelőség a Dokumentáció hibájából ered); (ii) a nem megfelelő Szoftver 
kicserélése egy másik, lényegében hasonló funkcionalitású, a Licencadó vagy a Licencadó kapcsolt 
vállalkozása által kínált szoftverre; vagy (iii) ha sem az (i), sem a (ii) pont nem valósítható meg 
üzletileg, engedélyezi a Licenciavevőnek a licenc megszüntetését a nem megfelelő Szoftver 
tekintetében, és a Licenciavevő által a nem megfelelő Szoftverért ténylegesen kifizetett, fel nem 
használt licencdíjak visszatérítését, feltéve, hogy a Licenciavevő rendelkezésre bocsát minden olyan 
információt, amely szükséges lehet ahhoz, hogy a Licencadót segítse a nem megfelelőség 
orvoslásában, beleértve elegendő információt ahhoz, hogy a Licencadó újra előállíthassa a nem 
megfelelőséget. 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. 

SEM A LICENCADÓ, SEM A LEÁNYVÁLLALATAI VAGY BESZÁLLÍTÓI NEM FELELNEK (SEM 
KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE) SEMMILYEN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, 
VÉLETLENSZERŰ, PÉLDAMUTATÓ, BÜNTETŐ VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT, ILLETVE 
KÁRTÉRÍTÉSÉRT; A HASZNÁLAT, NYERESÉG, BEVÉTEL, MEGTAKARÍTÁS ELVESZTÉSÉÉRT; 
AZ ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉÉRT; A TERMÉKVISSZAHÍVÁS 
KÖLTSÉGEIÉRT, A JÓ HÍRNÉV MEGSÉRTÉSÉÉRT VAGY AZ ÜGYFELEK ELVESZTÉSÉÉRT; A 
LICENCELT ANYAGOKBÓL, KARBANTARTÁSBÓL, ELŐFIZETÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁSOKBÓL, 
HOSZTOLT FUNKCIÓKBÓL, EGYÉB ANYAGOKBÓL VAGY A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ, 
AZOKKAL KAPCSOLATOS VAGY AZOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZŐ 
VESZTESÉGEKÉRT, HASZNÁLATUK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY MÁS BERENDEZÉSEKBEN VAGY 
TULAJDONBAN BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT; VAGY A LEÁLLÁSÉRT VAGY AZ ÜZLETMENET 
MEGSZAKÍTÁSÁÉRT, MÉG AKKOR IS, HA TUDOMÁSUK VOLT AZ ILYEN VESZTESÉG VAGY 
KÖVETELÉS LEHETŐSÉGÉRŐL. 

A LICENCADÓ ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINAK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE, 
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBŐL, JOGELLENES KÁROKOZÁSBÓL 
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁS OLYAN OKBÓL ERED, AMELY A JELEN 
SZERZŐDÉS ALAPJÁN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KÍNÁLT VAGY NYÚJTOTT 
LICENCBŐL, KARBANTARTÁSBÓL, ELŐFIZETÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL VAGY EGYÉB 
AJÁNLATBÓL ERED, NEM HALADHATJA MEG AZT A DÍJAT, AMELYET A LICENCVEVŐ AZ ILYEN 
LICENCÉRT, KARBANTARTÁSÉRT, ELŐFIZETÉSÉRT, SZOLGÁLTATÁSÉRT VAGY EGYÉB 
AJÁNLATÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT AZ ILYEN FELELŐSSÉGET KIVÁLTÓ OKOT 
KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ TIZENKÉT HÓNAPOS IDŐSZAKBAN. AZ AJÁNLATBÓL VAGY A 
JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZŐ, 
BÁRMILYEN FORMÁJÚ KÖVETELÉS NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ A LICENCVEVŐ RÉSZÉRŐL A 
JOGALAPOT MEGALAPOZÓ ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT EGY ÉVNÉL 
KÉSŐBB. 

A 10. PONTBAN FOGLALT KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM ALKALMAZANDÓK A 
KÖVETKEZŐ ESETEKBEN: (I) CSALÁS VAGY CSALÁRD FÉLREVEZETÉS; (II) A LICENCADÓ 
GONDATLANSÁGA ÁLTAL OKOZOTT TESTI SÉRTÉS VAGY HALÁL; VAGY (III) AMENNYIBEN A 
FELELŐSSÉG AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT NEM ZÁRHATÓ KI VAGY KORLÁTOZHATÓ. 

AMENNYIBEN BÁRMELY ALKALMAZANDÓ JOG KORLÁTOZZA A JELEN 10. SZAKASZ 
HATÁLYÁT, A JELEN SZERZŐDÉST ÚGY KELL ÉRTELMEZNI, HOGY AZ MEGFELELJEN AZ 
ILYEN JOGNAK OLY MÓDON, HOGY A LICENSZADÓ, VALAMINT ANNAK KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSAI ÉS BESZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGÉT A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT 
LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZZA. 

IDŐTARTAM, FELMONDÁS ÉS FELFÜGGESZTÉS. 

Határidő és felmondás. Ez a megállapodás teljes mértékben hatályban marad mindaddig, amíg a 
megállapodással összhangban meg nem szűnik, vagy amíg az e megállapodás alapján megadott 
valamennyi licenc le nem jár. Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a jelen 
Megállapodás a következőképpen szüntethető meg: (i) a Licencadó tizennégy (14) napos előzetes 
értesítésével, ha a Licenciavevő a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit lényegesen megszegi, 
és a szerződésszegés az értesítés határidejének lejártáig nem orvosolható; azzal a feltétellel azonban, 
hogy a jelen szerződés 2., 3., 4. és 13. szakaszának a Licenciavevő általi lényeges megszegése 
esetén nincs a szerződésszegés orvoslására alkalmazandó határidő, és a Licencadó a jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja az értesítést követően; (ii) a Licencadó által azonnali 
hatállyal, a lényeges szerződésszegésről szóló értesítéssel, ha a Licenciavevő elmulasztja vagy 
késedelmesen teljesíti az esedékes fizetéseket, vagy nem teljesíti a fizetési feltételeket a jelen 
szerződéshez kapcsolódó bármely licencelt anyaggal vagy megrendeléssel kapcsolatban, függetlenül 
attól, hogy az ilyen fizetések a Licencadónak, a Licencadó kapcsolt vállalkozásának vagy a 
viszonteladónak tartoznak-e; (iii) a Licencadó által, ha a Licenciavevő általános engedményt tesz 
hitelezői javára, nem önkéntes csődeljárás tárgyát képezi, vagy más módon fizetésképtelenségi vagy 
felszámolási eljárás alá kerül. Ezen túlmenően a Licencadó saját belátása szerint bármikor 
megszüntethet bármely ingyenes licencet. 

A felmondás hatása. A jelen Megállapodás megszűnésekor a Licenciavevő nem rendelkezik licenc-, 
szolgáltatási vagy használati jogokkal, illetve az Engedélyezett anyagokkal kapcsolatos egyéb 
jogokkal. A jelen Megállapodás bármely okból történő megszűnésekor (vagy bármely licenc 
megszűnésekor vagy lejártakor, az adott licenc tekintetében) a Licenciavevő köteles (i) haladéktalanul 



 

 

beszüntetni az Engedélyezett anyagok használatát, és haladéktalanul eltávolítani és törölni a 
Licencadó anyagokat a Licenciavevő számítógépeiről, valamint (ii) megsemmisíteni a Licencadó 
anyagokat, vagy a Licencadó kérésére visszaadni azokat a Licencadónak, a Licencadó kapcsolt 
vállalkozásának vagy a viszonteladónak, amelytől azokat megszerezte. A jelen Megállapodás bármely 
okból történő megszűnésekor (vagy bármely licenc megszűnésekor vagy lejártakor, az adott licenc 
tekintetében) a Licencadó fenntartja a jogot, hogy a Licenciavevőtől igazolást és/vagy kielégítő 
bizonyítékot kérjen arról, hogy a Licencadói anyagok minden példányát eltávolították és 
megsemmisítették (vagy adott esetben visszaszolgáltatták). Bármely licenc vagy a jelen Megállapodás 
megszűnése vagy lejárata nem mentesíti a Licenciavevőt a megszűnés vagy lejárat napján vagy azt 
megelőzően keletkezett kötelezettségek alól, beleértve, de nem kizárólagosan a Licencadóval, a 
Licencadó kapcsolt vállalkozásával vagy a viszonteladóval szembeni fizetési kötelezettségeket. A 
jelen Megállapodás megszűnését követően is hatályban maradnak a 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. 
szakaszok rendelkezései, valamint egyéb olyan rendelkezések, amelyek természetüknél fogva tovább 
élnek. 

A teljesítés felfüggesztésének joga. Ha a Licenciavevő nem fizet a Licencadónak, a Licencadó 
kapcsolt vállalkozásának vagy a viszonteladónak, vagy más módon megszegi a jelen Megállapodás 
feltételeit, a Licencadó - a Licencadó rendelkezésére álló bármely más jog vagy jogorvoslat sérelme 
nélkül - felfüggesztheti a teljesítést (pl. a Szoftver, a Licencfájlok, a szolgáltatások szállítását) és/vagy 
felfüggesztheti a Licenciavevő licencét az Engedélyezett anyagok tekintetében. Ezen túlmenően a 
Licencadó ugyanígy járhat el, ha a Licencadónak ésszerű oka van arra, hogy bizonytalanságot 
érezzen a Licenciavevő jelen szerződés szerinti teljesítésével kapcsolatban. 

SZELLEMI TULAJDONJOGI KÁRTÉRÍTÉS. 

A Licencadó saját költségén és a jelen megállapodás feltételeire is figyelemmel kártalanítja, védi és 
mentesíti a Licenciavevőt minden olyan követelés(ek)kel szemben, amelyet egy nem kapcsolt 
harmadik fél indított a Licenciavevővel szemben, és amely szerint az engedélyezett anyagok vagy 
azok bármely része, ahogyan azokat a jelen megállapodás alapján rendelkezésre bocsátották és a 
Licenciavevőnek adott licenc keretében használták, sérti az Egyesült Államok, Japán vagy az Európai 
Szabadalmi Szervezet valamely tagállamának szabadalmát, vagy bármely ország szerzői jogát, 
feltéve, hogy a Licenciavevő a Licencadót tájékoztatja a következők szerint: (i) haladéktalanul írásban 
értesíti a licencadót az ilyen igényről; (ii) a Licencvevő átadja Licencadó által ésszerűen kért segítséget 
és információt; és (iii) a Licencadó kizárólagos felhatalmazást kap az ilyen igény megvédésére és 
rendezésére. 

A 12. szakasz ellenére. Az 1. pontban foglaltak szerint a Licencadó nem vállal felelősséget a 
következőkből eredő jogsértésekért: (i) az Engedélyezett anyagoknak más, nem a Licencadó által 
integrált vagy kombinált szoftverekkel, anyagokkal vagy termékekkel való integrálásából vagy 
kombinálásából származó jogsértés, ha a jogsértés elkerülhető lett volna az ilyen integrálás vagy 
kombinálás hiányában; (ii) az Engedélyezett anyagok nem a Licencadótól elérhető, aktuális, 
változatlan kiadásának használatából származó jogsértés, ha a jogsértés elkerülhető lett volna az 
akkor aktuális, változatlan kiadás használatával; (iii) az Engedélyezett anyagok olyan módosításaiból 
származó jogsértés, amelyeket nem a Licencadó vagy a Licencadó kapcsolt vállalkozásai végeztek, 
vagy amelyeket nem a Licenciavevő kérésére vagy utasítására végeztek; (iv) az Engedélyezett 
anyagok olyan módon történő használata a Licenciavevő által, amely nem felel meg a jelen 
Megállapodásnak; (v) harmadik féltől származó tartalom; vagy (vi) API-k. 

Ha az Engedélyezett anyagok jogsértési igény tárgyává válnak, vagy a Licencadó véleménye szerint 
valószínűsíthetően azzá válhatnak, a Licencadó saját választása és költségére vagy: (i) lényegében 
hasonló funkcionalitású, nem jogsértő Licencelt Anyagokkal helyettesítheti; (ii) a jogsértő Licencelt 
Anyagokat úgy módosíthatja, hogy azok többé ne legyenek jogsértőek, de funkcionálisan hasonlóak 
maradjanak; (iii) a Licenciavevő költségén megszerezheti az ilyen Licencelt Anyagok további 
használatának jogát; vagy (iv) ha a fentiek egyike sem megvalósítható üzletileg, a Licenciavevő 
visszaveszi az érintett Licencelt Anyagokat, és a Licenciavevőnek visszatéríti vagy jóváírja a 
Licencadónak a Licencelt Anyagokért ténylegesen kifizetett licencdíj fel nem használt részét,bármely 
Fizetett licenc esetében a kezdeti szállítástól számított harminchat (36) hónapos lineáris amortizáció 
alkalmazásával. EZ A 12. SZAKASZ A LICENCADÓ TELJES FELELŐSSÉGÉT ÉS A LICENCVEVŐ 
EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGÉT HATÁROZZA MEG A 
JOGSÉRTÉSI IGÉNYEK ÉS KERESETEK TEKINTETÉBEN. 

EXPORTMEGFELELŐSÉG. 

A Licenciavevő köteles betartani az összes alkalmazandó exportellenőrzési és szankciós törvényt és 
rendeletet ("Exporttörvények"), amelyek magukban foglalhatják az Egyesült Királyság, az Európai 
Unió (vagy tagállamai), az Egyesült Államok és/vagy más országok törvényeit. A Licenciavevő kijelenti 
és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján biztosított Licencadói anyagok és azok származékai 
nem lesznek: (i) az exporttörvények megsértésével töltik le vagy férnek hozzá; (ii) az exporttörvények 
által tiltott célokra használják fel; vagy (iii) exportálják, újraexportálják vagy más módon, közvetlenül 
vagy közvetve, az exporttörvényekkel ellentétes módon továbbítják. A Licenciavevő továbbá kijelenti 
és szavatolja, hogy sem a Licenciavevő, sem annak bármely felhasználója nem: (i) olyan országban 
vagy területen tevékenykedik, ott szerveződik vagy ott lakik, amely átfogó kereskedelmi vagy 
gazdasági szankciók hatálya alá tartozik (jelenleg Kuba, Irán, Szíria, Észak-Korea és a krími régió); 
vagy (ii) szerepel (vagy olyan személy vagy szervezet tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll) az 



 

 

Egyesült Királyság, az Európai Unió (vagy bármely tagállama), az Egyesült Államok vagy más olyan 
országok által vezetett, exportellenőrzéssel vagy szankciókkal kapcsolatos, kijelölt személyek vagy 
szervezetek listáján, amelyek szabályozási törvényei alkalmazandók. A Licencadó kérésére a 
Licenciavevő köteles haladéktalanul együttműködni a Licencadóval, és a Licencadó rendelkezésére 
bocsátani a Licencadó által ésszerűen kért végfelhasználói igazolásokat, nyilatkozatokat vagy egyéb 
dokumentumokat a Licencadó által a jelen megállapodás szerinti Licencadói anyagok exportálásával 
vagy importálásával kapcsolatban. A Licenciavevő köteles a Licencadót és a Licencadó kapcsolt 
vállalkozásait mentesíteni és kártalanítani minden olyan követelés, kereset, eljárás, bírság, veszteség, 
felelősség, költség és kár alól, amely az exporttörvények Licenciavevő általi megsértéséből ered, vagy 
azzal összefüggésben áll. A Licencadó nem köteles teljesíteni, és nem tartozik felelősséggel a 
Licenciavevővel szemben abban az esetben, ha a teljesítést az exporttörvényekből eredő akadályok 
akadályozzák, beleértve a Licencadó megfelelőségi politikája által előírt korlátozásokat, amelyek 
korlátozzák a Licencadó üzletét azonosítható végfelhasználókkal, végfelhasználásokkal vagy 
országokkal. 

EGYÉB. 

Teljes megállapodás. A jelen Megállapodás, az itt hivatkozott Hexagon Group feltételekkel együtt, a 
Licencadó és a Licenciavevő közötti teljes megállapodást képezi a jelen Megállapodás tárgyát illetően, 
és minden korábbi vagy egyidejű megállapodás vagy nyilatkozat helyébe lép, legyen az írásbeli vagy 
szóbeli, a tárgyra vonatkozóan. Ez a megállapodás a vásárlási megrendelésben vagy a Licenciavevő 
által kiadott egyéb dokumentumban szereplő bármely ellentétes feltétel helyébe lép és elsőbbséget 
élvez. A Licenciavevő kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Licenciavevő által generált, előre 
kinyomtatott feltételek vagy általános szerződési feltételek, amelyek bármely megrendelésben vagy 
más, a Licenciavevő által kiadott dokumentumban szerepelnek, vagy amelyekre hivatkoznak, nem 
alkalmazandók. 

Nincs lemondás. A Licencadót megilletik a törvény vagy a méltányosság által biztosított valamennyi 
jog és jogorvoslati lehetőség. A Licencadó által bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának vagy 
fenntartásának elmulasztása nem értelmezhető úgy, hogy lemondott volna arról vagy bármely más 
jogról vagy jogorvoslatról. 

Elválaszthatóság. Ha a jelen Megállapodás bármely kikötése bármilyen mértékben jogellenes, 
egyébként érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az ilyen kikötés az érvénytelenség vagy 
végrehajthatatlanság mértékéig kizárásra kerül; a jelen Megállapodás minden más kikötése teljes 
mértékben hatályban marad; és a megengedett és lehetséges mértékben az érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan kikötést olyan érvényes és végrehajtható kikötéssel kell helyettesíteni, amely a 
legjobban kifejezi az érvénytelen vagy végrehajthatatlan kikötés szándékát. 

Vis maior. Sem a Licencadó, sem a kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a jelen 
megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítésének késedelméért vagy elmulasztásáért, amelyet az 
ésszerű ellenőrzésükön kívül eső okok okoznak, beleértve, de nem kizárólagosan, a háborút, 
terrorcselekményeket, polgári zavargásokat, járványokat, sztrájkot, nyersanyaghiányt, tűzvészt, 
árvizet, földrengést, a közös fuvarozók vagy szállítók cselekményeit vagy mulasztásait, kormányzati 
törvényeket, aktusokat, rendeleteket, embargókat vagy utasításokat, vagy bármely más okokat, 
eseményeket vagy körülményeket, amelyek nem tartoznak az ésszerű ellenőrzésük alá. 

Feladat. Ez a megállapodás a felek, valamint jogutódaik és engedélyezett engedményeseik javára 
szól és kötelező erejű. A Licenciavevő nem ruházhatja át vagy ruházhatja át, akár törvényes úton, 
akár más módon, a jelen Megállapodást (vagy az ebből eredő bármely licencet, jogot vagy 
kötelezettséget) a Licenciaadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A fentiekkel ellentétes bármilyen 
átruházási vagy átruházási kísérlet érvénytelen. A Licencadó a Licenciavevő hozzájárulása nélkül 
szabadon átruházhatja a jelen szerződést, vagy átruházhatja valamennyi vagy bármely jogát, illetve 
alvállalkozói szerződéssel, átruházhatja vagy más módon átruházhatja valamennyi vagy bármely, a 
jelen szerződés szerinti kötelezettségét vagy teljesítését. 

Közlemények. A Licencadó a jelen Megállapodás szerinti értesítéseket a Licenciavevőnek a 
Licenciavevő fiókjához tartozó e-mail címre küldött e-mail üzenetben küldheti meg. A Licencadó által 
e-mailben küldött értesítések akkor lépnek hatályba, amikor a Licencadó az e-mailt elküldi. A 
Licenciavevő felelőssége, hogy a Licenciavevő e-mail címét naprakészen tartsa. A Licenciavevő úgy 
tekintendő, hogy az Engedményező által a Licenciavevő fiókjához tartozó e-mail címre küldött e-mailt 
megkapta, amikor a Licencadó elküldi az e-mailt, függetlenül attól, hogy a Licenciavevő ténylegesen 
megkapja-e az e-mailt. A Licencadónak a jelen Megállapodás szerinti értesítéséhez a 
Licenciavevőnek személyes átadással, éjszakai futárral vagy ajánlott vagy igazolt levélben kell 
kapcsolatba lépnie a Licencadóval az alábbi postacímen: Hexagon, 1370 Montpellier Court, 
Gloucester Business Park, Gloucester GL3 4AH, Egyesült Királyság, Attention: Jogi osztály. A 
személyes kézbesítés útján küldött értesítések azonnal hatályba lépnek. Az éjszakai futárral küldött 
értesítések a feladást követő harmadik (3.) munkanapon lépnek hatályba. Az ajánlott vagy igazolt 
levélben küldött értesítések a feladást követő ötödik (5.) munkanapon lépnek hatályba. 

Irányadó nyelv. Amennyiben e megállapodást az angoltól eltérő nyelvre fordítják le, ellentmondás 
esetén az angol nyelvű változat az irányadó.  

Irányadó jog / joghatóság. A jelen Megállapodásra Anglia törvényei vonatkoznak, és azok szerint kell 
értelmezni, kivéve, ha a Licenciavevő a licencelt anyagokat Amerikában (beleértve Észak-, Közép- 
vagy Dél-Amerika bármely országát, illetve a Karib-térséget) szerezte meg, amely esetben Delaware 
állam (USA) törvényei az irányadók. Az ilyen joghatóságok törvényei az irányadóak, a kollíziós 



 

 

szabályokra való hivatkozás nélkül. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-
egyezmény nem alkalmazandó. A Licencadó és a Licenciavevő megállapodnak abban, hogy a jelen 
szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelés, kereset vagy eljárás kizárólag az 
angliai bíróságok előtt indítható, és a Licencadó és a Licenciavevő ezek kizárólagos joghatósága alá 
tartozik; kivéve, ha a Licenciavevő az engedélyezett anyagokat Amerikában szerezte meg, akkor 
bármely ilyen követelés, kereset vagy eljárás kizárólag az USA Delaware államának állami vagy 
szövetségi bíróságai előtt indítható, és a Licencadó és a Licenciavevő ezek kizárólagos joghatósága 
alá tartozik. 

A fentiek vagy az ellenkező értelmű rendelkezések ellenére semmi nem akadályozza a Licencadót 
abban, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt (beleértve a kapcsolódó kereseti okokat, 
például a szerződésszegést) követeléseket vagy kereseteket nyújtson be bármely és minden olyan 
joghatóságban, ahol állítólagosan ilyen jogsértés történt, vagy ahol a Licenciavevő bejegyzett, 
letelepedett, üzleti tevékenységet folytat vagy vagyonnal rendelkezik. 

Amerikai kormányzati felhasználás. Az Egyesült Államok kormányzati beszerzései esetében az 
Engedélyezett anyagok kereskedelmi számítógépes szoftvereknek minősülnek, és ez a Megállapodás 
az Egyesült Államok kormányával kötött szerződés kiegészítése (és részét képezi). 
Ez a megállapodás meghatározza az Egyesült Államok kormányának az Engedélyezett anyagok 
használatára, nyilvánosságra hozatalára, módosítására, terjesztésére és sokszorosítására vonatkozó 
jogait. 

Licencadó kapcsolt vállalkozások. A Licenciavevő elfogadja, hogy a Licencadó mellett a Licencadó 
kapcsolt vállalkozásai is érvényesíthetik a jelen Megállapodást (ideértve többek között a jelen 
Megállapodás felmondását, a teljesítés felfüggesztését vagy a jelen Megállapodás feltételeivel 

összhangban történő értesítést). 
 

KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK AZ API-kra és az ADD-IN-ekre vonatkozóan. 

API-k. A Licenciaadó által az Engedélyezett anyagok részeként rendelkezésre bocsátott bármely 
közzétett alkalmazásprogramozási interfész, szkript, makró, mintakód vagy egyéb fejlesztési anyag 
(együttesen "API-k") tekintetében, minden fizetési kötelezettség és a jelen Megállapodás feltételeinek 
betartása mellett, a Licenciaadó nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható  korlátozott 
jogot biztosít a Licencia vevőnek az API-k telepítésére és használatára a vonatkozó licencidőszak 
alatt, kizárólag ugyanazon a Licenciavevő számítógép(ek)re, amelyre a kapcsolódó Szoftver 
telepítése engedélyezett, és kizárólag a Licenciavevő saját belső használatára, azon Licencelt 
Anyagokkal kapcsolatban, amelyekhez az API-kat rendelkezésre bocsátották, és kizárólag az API-k 
Dokumentációjával összhangban. A Licenciavevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az API-k a 
Licencadó (vagy adott esetben annak beszállítói) bizalmas és védett információi, és az API-k 
semmilyen része nem hozható nyilvánosságra vagy terjeszthető harmadik fél számára, és a 
Licenciavevő az API-k funkcióit semmilyen módon nem teheti hozzáférhetővé harmadik fél számára. 
Amennyiben a Licenciavevő az API-k bármely részét egy vagy több alkalmazás, szolgáltatás, modul, 
komponens, szkript, post processzor vagy egyéb egyedi fejlesztés (együttesen: "Add-Ins") 
fejlesztésére használja, az ilyen Add-Ins csak ugyanarra a Licenciavevő számítógép(ek)re telepíthető, 
amelyre a kapcsolódó Licencelt anyagok telepítése engedélyezett, és csak az Engedélyezett 
felhasználók használhatják a licenc időtartama alatt, azon Licencelt Anyagokkal együtt, amelyekhez 
API-kat biztosítottak ugyanazon az Engedélyezett számítógépén, a vonatkozó Licenctípusnak 
megfelelően, az Engedélyezett saját belső használatára, a kapcsolódó Licencelt Anyagok 
felhasználására.  
A Licenciavevőnek a jelen Megállapodás értelmében nincs joga az Add-In-eket harmadik félnek 
kereskedelmi vagy nem kereskedelmi alapon terjeszteni vagy nyilvánosságra hozni. Az Add-
In-ek terjesztési jogaihoz a Licenciavevőnek külön megállapodást kell kötnie a Licencadóval 
vagy a Licencadó kapcsolt vállalkozásaival, és a Licenciavevőnek meg kell fizetnie a vonatkozó 
díjakat és illetékeket. 
 

További követelmények és korlátozások RE API-k és kiegészítő alkalmazások. A jelen 
Megállapodásban foglalt egyéb kötelezettségeken, korlátozásokon túlmenően a Licenciavevő a 
következőkben állapodik meg: 

              A Licenciavevő vállalja, hogy nem használja az API-kat a Szoftver vagy a Hexagon Group 
bármely szoftvere által biztosított funkciók vagy funkciók reprodukálására, vagy azok 
lényegi reprodukálására; 

             A Licenciavevő vállalja, hogy nem használja az API-kat, illetve nem fejleszt olyan kiegészítő 
programokat, amelyek letiltják, módosítják, megkerülik vagy meghiúsítják a Licencadó 
anyagokban található vagy azokhoz tartozó licenckezelő rendszereket, TPM-eket vagy 
más biztonsági mechanizmusokat; 

            A Licenciavevő garantálja, hogy az API-k használata és a kiegészítő modulok fejlesztése a 
jelen Megállapodással összhangban történik, és nem sérti vagy sérti harmadik felek jogait, 
illetve nem sérti az alkalmazandó jogszabályokat; 

            A Licenciavevő vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Licencadót és a Licencadó kapcsolt 
vállalkozásait minden olyan veszteségtől (beleértve a jogi költségeket és az ügyvédi 
díjakat), amely az olyan igényekből, követelésekből vagy keresetekből ered, amelyek 



 

 

szerint a Licenciavevő bármelyik kiegészítő fejlesztése vagy használata sérti  bármely 
harmadik fél jogait, vagy sérti az alkalmazandó jogszabályokat; 

             A Licenciavevő tudomásul veszi, hogy az API-k a Szoftver új verzióinak és frissítéseinek 
megjelenésével változhatnak, és hogy az ilyen változások megkövetelhetik a 
Licenciavevőtől az általa fejlesztett bármelyik Add-In megváltoztatását, módosítását, 
frissítését, újrafordítását és/vagy újraírását, és hátrányosan befolyásolhatják a 
Licenciavevő Add-In funkcióit; 

            A Szoftver jövőbeli verziói tartalmazhatnak egy meglévő Add-In által biztosított funkciókat. 
A Licenciavevő vállalja, hogy a Licenciavevő Add-In további fejlesztését - kivéve a 
konkurens funkciók eltávolítását vagy a Licencadó által kért egyéb fejlesztést - leállítja, ha 
ez bekövetkezik, amíg az ilyen konkurens funkciókat el nem távolítják; 

           A Licenciavevő nem férhet hozzá a Szoftver nem közzétett alkalmazásprogramozási 
interfészéhez, és nem használhatja azt; 

           A Licenciavevő nem használhatja az API-kat olyan módon, amely korlátozhatja, károsíthatja, 
az API-kat, a Hexagon Csoportot vagy a Hexagon Csoport bármely termékét vagy 
szolgáltatását; 

            A Licenciavevő nem használhatja az API-kat az Add-in felhasználóinak a Hexagon Group 
bármely termékéről vagy szolgáltatásáról való eltávolítására; 

             A kiegészítő programok nem férhetnek hozzá az Engedélyezett anyagokhoz távolról, 
hálózaton keresztül; az API-kat és/vagy a Szoftvert hívó kiegészítő programokat 
ugyanazon a Licenciavevő számítógépes eszközön kell telepíteni és futtatni, mint a 
Szoftvert; és a kiegészítő programok nem működhetnek szerverként vagy az 
Engedélyezett anyagokhoz való távoli hozzáférés más eszközeként; és 

            Az API-kra vagy a kapcsolódó szoftverre vonatkozó licenc lejártakor vagy megszűnésekor 
a Licenciavevőnek azonnal fel kell hagynia az API-k bármely részének vagy elemének a 
használatával, amely a bővítményekben van beépítve vagy megtestesül. 

TOVÁBBI FELTÉTELEK A FELHŐBEN TÁROLT FUNKCIÓKKAL KAPCSOLATBAN. 

A Szoftverhez kapcsolódó bizonyos funkciók, jellemzők vagy képességek megkövetelhetik a felhőben 
tárolt tartalomhoz és/vagy az Licenciaadó, Licenciaadó kapcsolt vállalkozásai vagy harmadik fél 
weboldalain tárolt szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát ("Hostolt funkciók"). Ilyen 
esetekben a Szoftver a Licenciavevő számítógépét (számítógépeit) - értesítéssel vagy anélkül - arra 
késztetheti, hogy csatlakozzon az internethez, és ilyen célból kommunikáljon a weboldallal. Bizonyos 
hosztolt funkciókhoz való hozzáférés és azok használata további regisztrációt igényelhet a 
Licenciavevőtől és/vagy annak Jogosult felhasználóitól. Egyes hosztolt funkciók csak további díjak és 
költségek megfizetése mellett érhetők el. 

A hosztolt funkciókhoz való hozzáférés vagy azok használata további vagy eltérő feltételekhez 
köthető, amelyeket a Licenciavevő és/vagy annak Jogosult felhasználói a regisztráció, bejelentkezés 
vagy egyéb használat során, illetve a vonatkozó weboldalon közzétett feltételek szerint kaphatnak 
meg. A Licenciavevő köteles betartani az ilyen kiegészítő vagy eltérő feltételeket, és köteles elérni, 
hogy felhasználói is betartsák az ilyen kiegészítő vagy eltérő feltételeket. A Licenciavevő és/vagy 
annak Jogosult Felhasználói kötelezhetők az ilyen kiegészítő vagy eltérő feltételek további 
elfogadására a hosztolt funkciók elérését vagy használatát megelőzően (pl. a regisztráció vagy 
bejelentkezés során). 

Konkrétan, amennyiben a HxGN SFx felhőszolgáltatási platformon elérhetővé tesznek bármilyen 
hosztolt funkciót, az ilyen hosztolt funkciókhoz való hozzáférés vagy azok használata a mindenkori 
hatályos HxGN SFx felhőszolgáltatási megállapodásban meghatározott további feltételek hatálya alá 
tartozik, amelyeket a hosztolt funkciók ajánlati feltételei, a HxGN SFx elfogadható felhasználási 
irányelvei és a hosztolt funkciók egyéb kapcsolódó feltételei egészítenek ki és módosítanak, és 
amelyek időről időre frissülnek, és a https://hexagonmi.com/sfxcloudserviceagreement (vagy a 
Hexagon csoport bármely utód- vagy kiegészítő weboldalán) elérhetőek. 

A Licenciavevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) a Licencadó vagy annak kapcsolt vállalkozásai 
vagy harmadik fél beszállítói módosíthatják, megszüntethetik vagy lecserélhetik a hosztolt funkciók 
bármely vagy valamennyi jellemzőjét, funkcióját vagy képességét; 
(ii) a Licenciavevő kizárólagosan felelős annak biztosításáért, hogy a hosztolt funkciók használata ne 
okozzon hibát vagy megszakítást a Licenciavevő rendszereiben vagy más szoftvereiben; (iii) a 
Licenciavevő kizárólagosan felelős a hálózati kapcsolatok és az internetkapcsolat beszerzéséért és 
fenntartásáért azokhoz az adatközpontokhoz, ahol a hosztolt funkciókat hosztolják, és sem a 
Licencadó, sem annak kapcsolt vállalkozásai vagy beszállítói nem vállalnak felelősséget az ilyen 
kapcsolatokból és kapcsolatokból eredő vagy azokkal kapcsolatos veszteségekért vagy károkért. 
 

A HOSZTOLT FUNKCIÓKAT NEM ÖRÖKÖS VAGY FIZETŐS LICENC ALAPJÁN TESZIK 
ELÉRHETŐVÉ, HANEM CSAK KORLÁTOZOTT IDŐTARTAMRA, PÉLDÁUL EGY 
A KAPCSOLÓDÓ ELŐFIZETÉSI VAGY FENNTARTÁSI IDŐSZAK ALATT. A kapcsolódó előfizetési 
vagy karbantartási időszak lejártával vagy megszűnésével a Licenciavevő és felhasználói elveszítik a 
kapcsolódó hosztolt funkciókhoz való hozzáférési és használati jogokat. A Licenciavevő tudomásul 
veszi, hogy az ilyen lejáratot vagy megszűnést követően a Licenciavevő nem férhet hozzá a 
továbbiakban a Licenciavevő által a felhőszolgáltatásban tárolt, a hosztolt funkciókkal kapcsolatos 
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adatokhoz vagy tartalmakhoz. A hosztolt funkciókat "úgy, ahogy van" alapon nyújtjuk, bármiféle 
garancia nélkül. 
A LICENCADÓ NEM GARANTÁLJA, HOGY A HOSZTOLT FUNKCIÓK LICENCVEVŐ ÁLTALI 
HASZNÁLATA BIZTONSÁGOS, IDŐSZERŰ, MEGSZAKÍTÁSMENTES VAGY HIBAMENTES LESZ, 
VAGY HOGY A HOSZTOLT FUNKCIÓK MEGFELELNEK A LICENCVEVŐ KÖVETELMÉNYEINEK, 
VAGY HOGY A HOSZTOLT FUNKCIÓKBAN LÉVŐ ÖSSZES HIBA KIJAVÍTÁSRA KERÜL. A 
LICENCIAVEVŐ VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁÉRT, HOGY A 
HOSZTOLT FUNKCIÓK VAGY AZ ÁLTALUK GENERÁLT INFORMÁCIÓK PONTOSAK VAGY 
ELEGENDŐEK-E A LICENCIAVEVŐ CÉLJAIRA. 

A Licencadó nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik felek tartalmáért vagy szolgáltatásaiért. 
A harmadik felek weboldalaira az ilyen harmadik felek weboldalain található vagy egyébként a 
harmadik felek tartalmához vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódó feltételek vonatkoznak. Az ilyen 
tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a Licenciavevő és harmadik fél között létrejött 
bármilyen ügylet, beleértve - korlátozás nélkül - az ilyen harmadik fél adatvédelmi irányelveit, kizárólag 
a Licenciavevő és az ilyen harmadik fél között jön létre. A Licencadó vagy kapcsolt vállalkozásai 
bármikor, bármilyen okból módosíthatják vagy megszüntethetik bármely harmadik féltől származó 
tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségét. 

TOVÁBBI AJÁNLAT-SPECIFIKUS FELTÉTELEK. 

Bizonyos termékek, szolgáltatások vagy ajánlatok további ajánlatspecifikus feltételek hatálya alá tartoznak, 
amelyeket az alábbiakban vagy a jelen Megállapodás vonatkozó Licenszadói kiegészítésében ismertetünk vagy 
hivatkozunk rájuk. 

Cabinet Vision Software. Amennyiben a jelen Megállapodás alapján licencelt anyagok a Cabinet Vision 
szoftver termékcsalád bármely részét tartalmazzák, a Licenciavevő az ilyen Szoftvert csak a 
Licenciavevő saját tevékenységével kapcsolatban használhatja, harmadik felek munkájának becslésére 
vagy elvégzésére nem. 
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