
 

  

Végfelhasználói licencszerződés (End User License Agreement – „EULA”) 

Vero (Edgecam) Végfelhasználói Licencszerződés 

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: KÉRJÜK, A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ 

ALÁBBIAKAT: 

A jelen licencszerződés (Licenc) jogi megállapodást hoz létre Ön (Engedélyes, illetve Ön) és a 

csomagoláson és/vagy a szoftver dokumentációján engedélyezőként feltüntetett szervezet 

(Engedélyező, illetve mi) között. 

A jelen Licencszerződés szövegében egyes nagy kezdőbetűvel írt kifejezések meghatározása az „A” 

Mellékletben található (amennyiben a kifejezések jelentése nem szerepelne a Licencszerződés 

törzsszövegében). 

KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN ENGEDÉLYEZZÜK AZ ÖN SZÁMÁRA A SZOFTVER ÉS MÁS 

ENGEDÉLYKÖTELES ANYAGOK HASZNÁLATÁT, HA ÖN MINT ENGEDÉLYES ELFOGADJA A JELEN 

LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY HIVATKOZOTT ÖSSZES SZERZŐDÉSES FELTÉTELT. 

 Az „Elfogadom” gomb, vagy más, a jelen Licencszerződés elektronikus változatában foglalt 

szerződéses feltételek tudomásulvételéhez szükséges gomb vagy eljárás kiválasztásával, illetve a 

Licencelt Anyagok telepítésével, letöltésével, azokhoz való hozzáféréssel, illetve egyéb módon 

történő másolásával, illetve azok bármely részének vagy egészének használatával Ön (i) elfogadja a 

jelen Licencszerződést azon szervezet képviseletében, amelynek nevében Ön jogosult eljárni (pl. 

munkáltató), továbbá tudomásul veszi, hogy a jelen Licencszerződés erre a szervezetre 

vonatkozóan kötelező érvényű (és Ön elfogadja, hogy a jelen Licencszerződésben foglaltak szerint 

jár el), illetve amennyiben Ön nem valamely szervezet nevében jogosult eljárni, Ön saját nevében 

nyilatkozik a jelen Licencszerződés elfogadásáról, és tudomásul veszi, hogy a jelen Licencszerződés 

kötelező érvényű önre nézve, továbbá (ii) Ön kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő jogosultsággal, 

hatáskörrel és felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az adott szervezet nevében eljárjon és ezen 

szervezet nevében (amennyiben alkalmazható), illetve saját nevében kötelezze magát az itt 

foglaltak alapján. Ön nem fogadhatja el a jelen Licencszerződést valamely más szervezet nevében, 

kivéve, ha Ön ezen egyéb szervezetnek a munkavállalója vagy egyéb képviselője, aki megfelelő 

jogosultsággal, hatáskörrel és felhatalmazással rendelkezik arra, hogy eljárjon ezen egyéb 

szervezet képviseletében. 

Amennyiben Ön mint Engedélyes nem kívánja elfogadni a jelen Licencszerződést, vagy nem 

rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, hatáskörrel és felhatalmazással arra, hogy valamely 

szervezet képviseletében eljárjon, valamint ezen szervezet vagy saját maga nevében (ilyen 



 

  

szervezet hiányában) kötelezettséget vállaljon, (a) NE VÁLASSZA AZ „ELFOGADOM” GOMBOT, 

ILLETVE NE KATTINTSON EGYETLEN, A JELEN MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

GOMBRA VAGY ELJÁRÁSRA SEM, TOVÁBBÁ, NE TELEPÍTSE, TÖLTSE LE, KÍSÉRELJEN MEG 

HOZZÁFÉRNI, VAGY MÁS MÓDON NE MÁSOLJA LE VAGY HASZNÁLJA FEL A LICENCELT ANYAGOK 

ÖSSZESSÉGÉT VAGY AZOKNAK BÁRMELY RÉSZÉT; TOVÁBBÁ (b) A LICENCELT ANYAGOK 

MEGSZERZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPON BELÜL VISSZASZOLGÁLTATHATJA AZOKAT 

(IDEÉRTVE BÁRMELY EZEKRŐL KÉSZÜLT MÁSOLATOT) AZON SZERVEZET RÉSZÉRE, AHONNAN AZOK 

EREDETILEG SZÁRMAZNAK, MELLÉKELVE BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ BEFIZETÉSRE VONATKOZÓ 

BIZONYLATOT, A MÁR BEFIZETETT LICENCDÍJ ÖSSZEGÉNEK VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN.  

A jelen Licencszerződés elfogadása alapján engedélyezzük az Ön számára a Szoftver és a 

Dokumentáció használatát. A Szoftvert vagy a Dokumentációt azonban nem értékesítjük az Ön 

számára. A Szoftver és a Dokumentáció mindenkor a mi tulajdonunkban marad. 

A jelen Licencszerződés módosítása kizárólag abban az esetben érvényes és rendelkezik kötelező 

hatállyal, ha azt írásba foglaltuk, és azt nevünkben és képviseletünkben aláírtuk. 

Kérjük, jövőbeni hivatkozás céljára nyomtasson ki a jelen Licencszerződésből egy példányt. 

1.     LICENCADÁS ÉS A LICENC TARTALMA 

1.1     Amennyiben Ön vállalja, hogy a jelen Licencszerződésben foglalt feltételeket magára nézve 

kötelező érvényűnek fogadja el ÉS megfizeti a vonatkozó licencdíjat, a Engedélyező ezennel nem 

kizárólagos, tovább nem engedélyezhető, tovább nem adható és korlátozott engedélyt biztosít az 

Ön számára a Licencelt Anyagok telepítésére és használatára vonatkozóan a jelen 

Licencszerződésben foglalt feltételek szerint, minden esetben (a) az adott Területen belül, (b) a 

vonatkozó Licenc Azonosítóban meghatározott Licenc Típus és Engedélyezett Szám hatályának 

megfelelően, továbbá (c) a jelen Licencszerződésben foglalt további feltételek szerint.  Az egyes 

Licenc Típusok meghatározása a „B” Mellékletben található. Bármely esetben, amikor a Licenc 

Azonosító nem határozza meg a Licenc Típusát vagy az Engedélyezett Számot, illetve nem áll 

rendelkezésre Licenc Azonosító, a Licenc Típusa alapértelmezésben az Értékelési Licenc, míg az 

Engedélyezett Szám alapértelmezésben egy (1) lesz. 

1.2     Engedélyes: 

a) a „B” Mellékletben foglalt Licenc Típushoz kapcsolódó feltételeknek megfelelően 

telepítheti és használhatja fel a Licencelt Anyagokat (továbbá, Kiegészítő Anyagok esetén az 

Engedélyező által az érintett Kiegészítő Anyagokra vonatkozóan meghatározott kiegészítő és/vagy 

eltérő szerződéses feltételeknek és kikötéseknek megfelelően, amelyek bármely ellentmondás 

felmerülése esetén elsőbbséget élveznek a jelen Licencszerződésben foglalt feltételekkel 

szemben). 



 

  

b) áthelyezheti a Licencelt Anyagokat egyik Számítógépről a másikra az Engedélyes vállalati 

szervezetén vagy szervezeti egységén belül, feltéve, hogy azokat egyszerre kizárólag egyetlen 

Számítógépen használják; 

c) biztonsági mentés céljára, vagy a biztonsági mentés rendszerének részeként ésszerűen 

meghatározott számú másolatot készíthet a Licencelt Anyagokról; továbbá 

d) átveheti és felhasználhatja az Engedélyező által rendszeresen biztosított térítésmentes 

kiegészítő szoftverkódokat, illetve a Licencelt Anyagoknak a „patch-eket” és a hibajavításokat is 

magában foglaló frissítéseit. 

1.3     Előfizetés.  Társaságunk felajánlhat az Engedélyes számára a jelen Licencszerződés alapján 

biztosított Licencelt Anyagokra vonatkozó Előfizetéseket, és az Engedélyes megszerezheti azokat 

(és ezen Előfizetések a jelen Licencszerződésben foglaltakhoz képest további, illetve eltérő 

jogosultságokat biztosíthatnak).  Az Előfizetések az Engedélyező által meghatározott, és a 

vonatkozó Előfizetési program szerződéses feltételeiben foglalt különleges feltételek és kikötések 

hatálya alá esnek (bármely ellentmondás felmerülése esetén az utóbbi feltételek és kikötések 

elsőbbséget élveznek a jelen Licencszerződésben foglaltakkal szemben). Ön vállalja, hogy 

amennyiben bármilyen Előfizetést igényel, elfogad vagy felhasznál, annak feltételei és azoknak a 

vonatkozó Előfizetési program változása alapján bekövetkező módosításai kötelező érvénnyel 

vonatkoznak önre, továbbá, Ön elfogadja, hogy e fenti feltételek szerint jár el. Emellett, Ön 

tudomásul veszi, hogy az Előfizetések biztosításának feltételeként e feltételek újabb elfogadását 

kérhetjük öntől. 

2.     KORLÁTOZÁSOK 

Ha a jelen Licencszerződés erre vonatkozóan kifejezetten másképpen nem rendelkezik, illetve 

kivéve, ha a helyi jogszabályok erre engedélyt adnak, Ön vállalja, hogy: 

a) nem készít másolatot a Licencelt Anyagokról, azon esetek kivételével, amikor a 

másolatkészítés a Licencelt Anyagok rendeltetésszerű használatának velejárója, illetve amennyiben 

erre biztonsági mentés érdekében vagy működésbiztonsági okokból szükség van; 

b) tartózkodik a Licencelt Anyagok kölcsönbevételétől vagy bérbeadásától, 

továbbengedélyezésétől, kölcsönbeadásától, lefordításától, összevonásától, átdolgozásától, 

megváltoztatásától vagy módosításától; 

c) tartózkodik a Licencelt Anyagok vagy azok bármely részének átalakításától vagy 

módosításától, illetve nem engedélyezi a Licencelt Anyagok vagy azok bármely részének bármely 

más programokkal történő egyesítését vagy azokba való belefoglalását; 



 

  

d) a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok egésze vagy azok bármely része alapján nem végez 

szétbontási, visszafejtési, visszamodellezési tevékenységet, illetve nem hoz létre származékos 

műveket, illetve nem tesz kísérletet a fenti tevékenységekre, kivéve, ha (az 1988. évi Szerzői, 

mintaoltalmi és szabadalmi jogokról szóló törvény 296A. paragrafusa értelmében) ezen 

tevékenységekre nem vonatkozik a tilalom, mert ezek elengedhetetlenül szükségesek a Szoftver 

vagy a Kiegészítő Anyagok és valamely más szoftverprogram közötti átjárhatóság biztosítása 

szempontjából, azzal a feltétellel, hogy ezen tevékenysége során az Ön tudomására jutott 

információkat: 

a. kizárólag a Szoftver és valamely más szoftverprogram közötti átjárhatóság biztosítása 

céljára használják fel; 

b.  az Engedélyező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák olyan harmadik felek 

tudomására vagy azokkal nem közlik, akiknek nem szükséges ezen információkról értesülniük, 

illetve nem szükséges ezeket velük közölni; továbbá 

c. nem használhatják fel olyan szoftver létrehozásához, amely lényegesen hasonlít a Szoftver 

vagy Kiegészítő Anyagok adattartalmához; 

e) biztonságos helyen tárolja a Licencelt Anyagokról készített összes másolatot, valamint 

pontos és aktuális nyilvántartást vezet a Licencelt Anyagokról készült másolatok számáról és azok 

fellelhetőségéről; 

f) felügyeli és ellenőrzi a Licencelt Anyagok használatát, valamint gondoskodik arról, hogy az 

Ön munkavállalói és képviselői a jelen Licencszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően 

használják fel a Licencelt Anyagokat; 

g) a Licencelt Anyagokról bármely formában készült, teljes vagy részleges másolatokon 

feltünteti az általunk alkalmazott szerzői jogi nyilatkozatot; 

h) a Licencelt Anyagokat semmilyen formában, sem részben, sem egészben (a teljesség 

igénye nélkül ideértve a programlistákat, a tárgy- és forrásprogram-listákat, tárgykódokat és 

forráskódokat) nem biztosítja, vagy más módon nem bocsátja valamely más személy 

rendelkezésére a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül; 

i)  nem használja a Licencelt Anyagokat semmiféle kommunikációs hálózaton, vagy távoli 

hozzáférés útján, kivéve, ha ehhez konkrét műszaki védelmi intézkedésekkel (TPM) vagy engedély 

megfeleltetési rendszerrel rendelkezik. 

3.     SZELLEMI TULAJDONJOGOK 

3.1     Ön tudomásul veszi, hogy a Licencelt Anyagokhoz fűződő szellemi tulajdonjogok a világ 



 

  

minden pontján társaságunk tulajdonát képezik, valamint az Ön számára kizárólag a Licencelt 

Anyagokhoz fűződő jogok használatát engedélyeztük (és nem eladtuk azokat), ezért Ön a Licencelt 

Anyagok vonatozásában kizárólag a jelen Licencszerződésben foglalt feltételeknek megfelelő 

használati jogosultsággal rendelkezik. 

3.2     Ön ezennel tudomásul veszi, hogy forráskód vagy feloldott kódolás formájában, illetve 

megjegyzések útján nem jogosult hozzáférni a Szoftverhez vagy a Kiegészítő Anyagokhoz. 

3.3     Az Engedélyező és annak engedélyezői és leányvállalatai minden lehetséges jogi lépést 

megtesznek a szoftvertermékeiket érintő visszaélések megelőzése érdekében. Ezzel 

összefüggésben a Licencelt Anyagok biztonsági eljárásokat foglalhatnak magukban, amelyek 

képesek felismerni a Licencelt Anyagokról készült illegális másolatok telepítését vagy használatát, 

valamint képesek ezen illegális másolatok adatait összegyűjteni és a megfelelő helyre továbbítani. 

Az így összegyűjtött adatok nem tartalmaznak a Licencelt Anyagok segítségével létrehozott vevői 

adatokat, ugyanakkor személyazonosításra alkalmas adatoknak minősülhetnek. A Licencelt 

Anyagok felhasználásával Ön hozzájárul az adatok ilyen szempontból történő vizsgálatához és 

összegyűjtéséhez, továbbá azok továbbításához és felhasználásához, amennyiben illegális másolat 

felderítésére kerül sor. Fenntartjuk a jogot bármely műszaki védelmi intézkedés (TPM) 

alkalmazására a Licencelt Anyagok jogtisztaságának és az azokhoz fűződő szellemi tulajdonjogok 

védelme érdekében. Ön semmiféle módon nem kísérelheti meg ezen TPM eszközök eltávolítását 

vagy működésük akadályozását, illetve nem alkalmazhat vagy készíthet értékesítés céljából, nem 

bérelhet, importálhat, forgalmazhat, értékesíthet, illetve nem adhat bérbe, nem ajánlhat, 

reklámozhat, vagy nem tehet közzé értékesítés vagy bérlet céljából, illetve nem birtokolhat magán 

vagy kereskedelmi célú felhasználásra semmiféle olyan eszközt, amelynek célja ezen TPM eszközök 

jogosulatlan eltávolításának vagy ezek megkerülésének megkönnyítése. A TMP intézkedések 

részeként összegyűjtött személyazonosításra alkalmas adatok kizárólag a jelen Licencszerződésben 

foglaltak betartatása érdekében használhatók fel, és nem használhatók fel értékesítési vagy 

marketing célokra. 

4.     KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS 

4.1     Szavatoljuk, hogy: 

a) bármely, a Licencelt Anyagok tárolására és forgalmazására szolgáló adathordozó (a 

szállítás időpontjában), annak rendeltetésszerű használata esetén, mentes minden tervezési, 

kivitelezési és anyaghibától; 

b) a Szoftver, a megfelelő operációs rendszeren való rendeltetésszerű használata esetén, 

képes ellátni a mellékelt Felhasználói Dokumentációban foglalt funkciókat; továbbá 

c) bármely mellékelt Felhasználói Dokumentáció tartalmazza a Szoftver alapvető 



 

  

működésének leírását, 

a Szoftver telepítésétől számított 90 napos időszakon belül (Szavatossági Idő). A közvetítő 

adathordozó Szavatossági Időn belüli meghibásodása esetén Ön köteles azonnal értesíteni azt a 

képviselőt vagy forgalmazót, akitől a Szoftvert megvásárolta, és aki ezt követően, saját döntése 

szerint az eszközt térítésmentesen kicseréli, vagy alternatív közvetítő eljárást biztosít, attól 

függően, hogy az eredeti értékesítéskor a felek miben állapodtak meg. 

4.2     Amennyiben a Szavatossági Időn belül Ön a Szoftver olyan jellegű meghibásodásáról értesít 

írásban bennünket, amely következtében az nem képes a Felhasználói Dokumentációban foglaltak 

teljesítésére, társaságunk – saját döntése alapján – megjavíttatja vagy kicseréli a Szoftvert, 

megfelelő megoldást biztosít, vagy visszatéríti a licencdíj összegét, azzal a feltétellel, hogy Ön 

köteles minden, a hiba vagy meghibásodás kijavításához szükséges információt a rendelkezésünkre 

bocsátani, ideértve a hiba vagy meghibásodás ismételt előidézéséhez szükséges információkat is. 

4.3     A szavatosság nem vonatkozik az alábbi esetekre: 

a) ha a Szoftver hibája vagy meghibásodása abból ered, hogy Ön a Szoftvert bármilyen 

formában módosította; 

b) ha a Szoftver hibája vagy meghibásodása abból ered, hogy Ön nem a jelen 

Licencszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használta azt; 

c) ha a hiba vagy meghibásodás az Engedélyes megfelelő hozzáértésének hiányából eredően 

vagy annak következtében merült fel. 

4.4     Amennyiben Ön végfelhasználó, a jelen szavatosságvállalás kiegészítő jogosultságokat 

biztosít az Ön számára hibás vagy nem a leírtaknak megfelelően működő Szoftvertermék vásárlása 

esetén. Kérjük, jogi tanácsért forduljon az Ön országában erre vonatkozóan illetékes szervezethez. 

5.     FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, AMENNYIBEN ÖN ÜZLETI FELHASZNÁLÓ 

5.1     Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Szoftver és a Kiegészítő Anyagok fejlesztése nem az Ön 

egyéni igényei szerint történt, ezért Ön felelős annak biztosításáért, hogy a Szoftvernek és a 

Kiegészítő Anyagoknak a Felhasználói Dokumentációban meghatározott tulajdonságai és funkciói 

megfeleljenek az Ön elvárásainak. 

5.2     Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftver valamely, ipari berendezéseket 

irányító folyamat részeként is képes működni, azonban mindenkor az Ön felelőssége, hogy 

ellenőrizze a Szoftver működéséből származó eredményeket, mielőtt azokat más célokra 

felhasználnák. Nem vállalunk felelősséget semmiféle ipari berendezés megfelelő vagy elvárt 

teljesítményéért, amely a működéséhez a Szoftver által közvetlenül vagy közvetetten létrehozott 



 

  

kimeneti adatokat használja fel. 

5.3     Amennyiben Ön üzleti vevő, kizárólag az Ön vállalkozásán belüli használatra biztosítjuk a 

Licencelt Anyagokat, és ezennel Ön vállalja, hogy a Licencelt Anyagokat nem használja fel 

viszonteladási célokra. 

5.4    Semmiféle körülmények között nem vállalunk felelősséget, akár a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos tevékenységből, akár vétkes cselekményből (ideértve a gondatlanság esetét), törvényi 

kötelezettség megsértéséből, vagy más hasonló okból, illetve a jelen Licencszerződés hatálya alatt 

vagy azzal kapcsolatban bekövetkezett: 

a) elmaradt haszonért, elmaradt eladásért, üzletvesztésért vagy bevételkiesésért; 

b) üzemszünetért; 

c) várt megtakarítás elmaradásáért; 

d) adatok vagy információk elvesztéséért vagy sérüléséért; 

e) üzleti lehetőség, cégérték vagy jó hírnév elvesztéséért; illetve 

f) bármely közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért. 

5.5     A fent említett veszteségeken túl (amelyekért nem vállalunk felelősséget), a jelen 

Licencszerződés hatálya alatt vagy ahhoz kapcsolódóan, felelősségvállalásunk maximális és 

összesített mértéke – függetlenül attól, hogy az okozott kár a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

tevékenységből, vétkes cselekményből (ideértve a gondatlanság esetét) vagy más hasonló okból 

következett-e be – semmiféle körülmények között nem haladhatja meg a Licencdíj 110%-nak 

megfelelő összeget, kivéve, ha a felelősségvállalás az angol jog szerint nem zárható ki. 

5.6     A jelen Licencszerződésben foglalt rendelkezések egyike sem korlátozhatja vagy zárhatja ki 

felelősségünket vagy felelősségeinket azon esetekben, amelyek az angol jog szerint a szerződésben 

nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki. 

5.7     A jelen Licencszerződés teljes körűen meghatározza a Licencelt Anyagok szállításához 

kapcsolódó kötelezettségeinket és felelősségeinket. A jelen Licencszerződésben kifejezetten 

említett rendelkezéseken túlmenően nem ismerünk el magunkra nézve kötelező érvényű további 

szerződéses vagy jogszabályi feltételeket, szavatosságokat, nyilatkozatokat vagy egyéb 

kikötéseket.  Bármely, a Licencelt Anyagok szállításával kapcsolatos feltétel, szavatosság, 

nyilatkozat vagy egyéb kikötés, amely egyébként bármely jogszabály, szokásjog vagy ehhez 

hasonló rendelkezés alapján beleértendő vagy belefoglalandó lenne a jelen Licencszerződésbe, a 

törvény által megengedett legszélesebb értelemben kizárására kerül. 



 

  

6.     FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, AMENNYIBEN ÖN FOGYASZTÓI FELHASZNÁLÓ 

6.1     Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Szoftver és a Kiegészítő Anyagok fejlesztésére nem az 

Ön egyéni igényei szerint került sor, ezért az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a Szoftvernek 

és a Kiegészítő Anyagoknak a Felhasználói Dokumentációban meghatározott adottságai és funkciói 

eleget tegyenek az Ön elvárásainak.  

6.2     Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftver valamely, ipari berendezéseket 

irányító, folyamat részeként működhet, azonban mindenkor az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze a 

Szoftver működéséből származó eredményeket, mielőtt azok más célra felhasználásra kerülnének. 

Nem vállalunk felelősséget semmiféle ipari berendezés megfelelő vagy elvárt teljesítményéért, 

amely működéséhez a Szoftver által közvetlenül vagy közvetetten létrehozott kimeneti adatokat 

használja fel.  

6.3     Amennyiben Ön fogyasztói felhasználó, kizárólag otthoni vagy magán célú használatra 

biztosítjuk a Licencelt Anyagokat. Ön ezennel vállalja, hogy a Licencelt Anyagokat nem használja fel 

kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladási célokra, továbbá nem vállalunk felelősséget az Ön által 

elszenvedett bevételkiesésért, üzletvesztésért, üzemszünetért vagy elmaradt üzleti 

lehetőségekért. 

6.4     A jelen Licencszerződés hatálya alatt vagy ahhoz kapcsolódóan, felelősségvállalásunk 

maximális és összesített mértéke – függetlenül attól, hogy az okozott kár a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos tevékenységből, vétkes cselekményből (ideértve a gondatlanság esetét) vagy más 

hasonló okból következett-e be – semmiféle körülmények között nem haladhatja meg a Licencdíj 

110%-nak megfelelő összeget, kivéve, ha a felelősségvállalás az angol jog szerint nem zárható ki.  

6.5     A jelen Licencszerződésben foglalt rendelkezések egyike sem korlátozhatja vagy zárhatja ki 

felelősségünket vagy felelősségeinket azon esetekben, amelyek az angol jog szerint a szerződésben 

nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki. 

7.     A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE 

7.1     Társaságunk az Ön részére eljuttatott írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal megszüntetheti a 

jelen Licencszerződést, amennyiben Ön súlyosan vagy tartósan megsérti a jelen Licencszerződés 

rendelkezéseit, és azt az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 14 napon 

belül nem orvosolja (amennyiben jogorvoslat alkalmazható). 

7.2     A megállapodás bármely okból történő felmondása esetén: 

a) az Ön számára a jelen Licencszerződésből eredő minden jogosultság érvényét veszti; 

b) Ön köteles felhagyni minden, a jelen Licencszerződés hatálya alatt engedélyezett 



 

  

tevékenységgel; 

c) Ön azonnali hatállyal köteles a Licencelt Anyagokat minden, az Ön tulajdonában lévő 

számítógépről törölni vagy eltávolítani, továbbá köteles azonnali hatállyal megsemmisíteni vagy 

társaságunkhoz visszajuttatni a Licencelt Anyagoknak az Ön tulajdonában, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt lévő összes másolatát, illetve azok megsemmisítése esetén igazolni számunkra 

annak megtörténtét. 

8.     KIVITELI SZABÁLYOK 

8.1     Ön elfogadja, hogy a Licencelt Anyagok nem szállíthatók, továbbíthatók vagy exportálhatók 

bármely más ország területére, illetve nem használhatók fel az Egyesült Királyság törvényei, illetve 

bármely más kiviteli törvény, tilalom vagy rendelet (együttesen a „Kiviteli Jogszabályok”) által 

tiltott módon. Továbbá, amennyiben a Kiviteli Jogszabályok alapján a Licencelt Anyagok kiviteli 

ellenőrzés alá eső tételnek minősülnek, önnek nyilatkozatban kell szavatolnia, hogy Ön nem 

valamely embargóval sújtott ország állampolgára, illetve nem folytat ezekben egyéb jellegű 

tevékenységet, valamint a Kiviteli Jogszabályok alapján egyéb okból eredően sem vonatkozik önre 

olyan tilalom, amely megakadályozhatná Önt a Licencelt Anyagok átvételében. A Licencelt 

Anyagok használatára vonatkozó jogosultságot azzal a feltétellel biztosítjuk az Ön számára, hogy 

ezen jogosultságok elvesznek, amennyiben Ön elmulasztja a jelen Licencszerződésben előírt 

feltételek betartását. 

9.     TOVÁBBI FONTOS FELTÉTELEK 

9.1     Társaságunk átruházhatja a jelen Licencszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit 

valamely más szervezetre, azonban ez nem befolyásolja az Ön jelen Licencszerződésből eredő 

jogait és kötelezettségeit. 

9.2     Ön kizárólag társaságunk írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át a jelen Licencszerződésből 

eredő jogait és kötelezettségeit bármely más személy részére. 

9.3     Amennyiben Ön üzleti felhasználó, a jelen Licencszerződés és bármely, az abban kifejezetten 

hivatkozott dokumentum alkotja az Ön és társaságunk között létrejött teljes megállapodást. Ön 

ezennel elismeri, hogy nem támaszkodott semmiféle, a társaságunk által vagy annak nevében tett 

vagy adott állításra, ígéretre vagy nyilatkozatra, amely nem szerepel a jelen Licencszerződésben 

vagy bármely abban kifejezetten hivatkozott dokumentumban. 

9.4     Amennyiben társaságunk elmulasztja a jelen Licencszerződésből eredően Önt terhelő 

kötelezettségek betartatását, vagy elmulasztja, illetve késve érvényesíti az Önnel szemben fennálló 

jogait, az nem jelenti azt, hogy elállt volna az Önnel szemben fennálló jogainak érvényesítésétől, 

sem azt, hogy Ön mentesül a fenti kötelezettségek teljesítése alól. Amennyiben az Ön által 



 

  

elkövetett valamely mulasztással kapcsolatban jogfeladással kívánunk élni, arra kizárólag írásban 

kerülhet sor, és e tény nem értelmezhető automatikus jogfeladásnak bármely további, Ön által 

elkövetett mulasztás esetében. 

9.5     A jelen Licencszerződésben foglalt feltételek önálló hatállyal rendelkeznek. Amennyiben 

bármely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy bármely itt foglalt feltétel jogellenes vagy 

végrehajthatatlan, az nem befolyásolja a többi feltétel teljes körű hatályosságát és érvényességét. 

9.6     Amennyiben Ön fogyasztói felhasználó, felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen 

Licencszerződésre, annak tárgyára és összeállítására az angol jog az irányadó. A felek 

megállapodnak, hogy az angliai és walesi bíróságok nem kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a 

jelen dokumentum vonatkozásában. 

9.7     Amennyiben Ön üzleti vevő, felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen Licenc, annak tárgyára és 

összeállítására (valamint bármely, a szerződés hatályán kívül felmerülő jogvitákra vagy 

követelésekre) az angol jog az irányadó. A felek megállapodnak az angliai és walesi bíróságok 

kizárólagos illetékességében a dokumentum vonatkozásában. 

  „A” MELLÉKLET 

1. A „Hozzáférés” vagy „Hozzáférhető” kifejezés valamely számítógépes program vagy más anyag 

vonatozásában (a) a számítógépes program vagy más anyag felhasználására vagy végrehajtására 

utal, vagy (b) a számítógépes program vagy más anyagok tulajdonságainak vagy funkcióinak, vagy 

az azokból származó előnyök kiaknázására utal. 

2. „Jogosult Felhasználó” bármely természetes személy, aki a Licencelt Anyagok bármelyikének 

telepítését végzi, vagy azokhoz hozzáféréssel rendelkezik, illetve jogosultsággal rendelkezik azok 

telepítésére vagy az azokhoz való hozzáférésre. 

3. A „Számítógép” (i) egy vagy több központi feldolgozó processzorral (CPU) rendelkező egyedi 

elektronikus eszköz, amely digitális vagy hasonló formában érkező információk fogadására és ezen 

információk különböző céllal történő feldolgozására képes bizonyos utasítások sorozata alapján, 

vagy (ii) ezen eszköz bármely szoftveres alkalmazása (azaz ún. virtuális gép). 

4. Az „Oktatási célok” azok a tanulással, tanítással, képzéssel, valamint kutatás és fejlesztéssel 

közvetlenül összefüggő célkitűzések, amelyek valamely általános vagy középiskolai intézmény, 

illetve felsőfokú diplomát vagy oklevelet adó intézmény, vagy bármely tanulási, tanítási vagy 

képzési céllal létrejött létesítmény oktatási feladatainak részét képezik, azonban nem foglalják 

magukban a kereskedelmi, szakmai vagy profitorientált oktatási vagy egyéb célkitűzéseket. 

5. Az „Értékelési célok” a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok értékelésére és bemutatására 



 

  

vonatkozó célkitűzéseket foglalják magukban, nem tartalmazzák azonban a versenyelemzéshez 

kapcsolódó és bármely kereskedelmi, szakmai vagy egyéb profitorientált célkitűzéseket. 

6. Az „Tan testület” kifejezés az általános vagy középiskolában, vagy bármely felsőfokú diplomát 

vagy oklevelet adó intézményben, illetve tanulási, tanítási vagy képzési céllal létrejött 

intézményben dolgozó Személyzetre utal, akik társaságunk kérésére bizonyítékkal képesek 

szolgálni fenti státuszukra vonatkozóan. 

7. A „Telepít” és „Telepítés” fogalma valamely számítógépes program vagy más anyag 

vonatkozásában, a programnak vagy az egyéb anyagoknak a merevlemezre vagy egyéb 

adathordozóra való másolását jelenti. 

8. A „Licenc Azonosító” fogalma azon általunk meghatározott egy vagy több megjelölésre utal, 

amelyekkel az Engedélyes számára biztosított Licencelt Anyagok Licenc Típusát (többek között) 

határozzuk meg. A Licenc Azonosítót (a) elhelyezhetjük a Licencelt Anyagokban (pl. a „Névjegy” 

dobozban, licenc információk párbeszédablakban, vagy a Szoftver szöveges fájljában), (ii) a 

csomagoláson vagy a csomagolásban, illetve (iii) a Licenchez mellékelt és az Engedélyesnek szánt 

írásbeli vagy egyéb tájékoztatásban, amelyet e-mailen, faxon, kézbesítő útján vagy egyéb módon 

juttatunk el, vagy (b) társaságunktól kérés esetén beszerezheti. Az egyértelműség kedvéért, a 

Licenc Azonosító nem foglalja magában a viszonteladó vagy egyéb harmadik fél által biztosított 

megjelölést, megerősítést, csomagolást vagy egyéb dokumentumokat. 

9. A „Licenc Típusa” a Licencelt Anyagokra vonatkozóan társaságunk által meghatározott Licenc 

fajtáját jelöli, ideértve a „B” Mellékletben meghatározott típusokat is. A Licenc Típusa magában 

foglalja az általunk az egyes Licenc típusokkal kapcsolatban meghatározott feltételeket, ideértve a 

„B” Mellékeltben foglalt alkalmazandó feltételeket is. A Licenc Típusát társaságunk határozza meg, 

amely pontosítható az alkalmazandó Licenc Azonosító segítségével. 

10. A „Licencelt Anyagok” a Szoftvert, a Kiegészítő Anyagokat és a Felhasználói Dokumentációt 

jelölik, amelyek (a) a jelen Licencszerződésre vonatkozó „Elfogadom” gombra vagy a Licenccel 

kapcsolatos bármely egyéb gombra vagy eljárásra való kattintással vagy a jelen Licencszerződés 

elfogadására utaló egyéb eljárások kiválasztásával tölthetők le, (b) amelyeket a jelen 

Licencszerződéssel együttesen, előrecsomagoltan szállítunk, illetve (c) amelyekhez más módon 

csatoljuk a jelen Licencszerződést, feltéve, hogy (i) a Szoftver esetében, a Szoftver azonosítására a 

vonatkozó Licenc Azonosító keretében kerül sor, valamint hogy (ii) az Engedélyes megfizette (és a 

továbbiakban is megfizeti) a vonatkozó díjakat. A Licencelt Anyagok továbbá magukban foglalják a 

Kiegészítő Anyagokat és a Felhasználói Dokumentációt, amelyeket társaságunk a jelen 

Licencszerződés alapján biztosított Szoftverhez történő felhasználásra biztosít vagy bocsát az 

Engedélyes rendelkezésére, amennyiben az érintett anyagokra vonatkozóan társaságunk nem 

állapított meg külön szerződéses feltételeket. A Licencelt Anyagok, korlátozás nélkül, magukban 



 

  

foglalják a hibajavításokat, patch-eket, szervizcsomagokat, frissítéseket, kiegészítéseket és a 

Licencelt Anyagokhoz vagy új verziókhoz kapcsolódó verzióváltásokat, amelyeket az Engedélyes 

meglévő licence alapján az Engedélyes számára biztosítunk vagy rendelkezésére bocsátunk. Az 

Engedélyes tudomásul veszi, hogy a verzióváltások és új verziók további díjak megfizetése 

függvényében és az Előfizetési program feltételei szerint állnak rendelkezésre. A Licencelt Anyagok 

ezen felül korlátozás nélkül magukban foglalják a Korábbi Verziókat és az egyéb anyagokat, 

amelyeket az Engedélyes kap vagy őriz meg az Előfizetési programban foglalt feltételeknek 

megfelelően, azonban kizárólag olyan időtartamig és mértékben, amelyre az Előfizetési 

programban foglalt feltételek kifejezetten felhatalmazást adnak. 

11. Az „Engedélyes” (a) a társaság vagy más jogi személy, amelynek nevében a Licencelt Anyagokat 

megvásárolják, ha a Licencelt Anyagokat valamely szervezet nevében vásárolják meg (pl. annak 

valamely munkavállalója, független vállalkozója, vagy más felhatalmazott képviselője), vagy (b) 

ilyen szervezet hiányában a jelen Licencszerződést elfogadó személy (pl. a jelen Licencszerződésre 

vonatkozó „Elfogadom” gomb vagy bármely egyéb gomb vagy eljárás kiválasztásával vagy a jelen 

Licencszerződés elfogadására való utalással, valamint a Licencelt Anyagok valamely részének vagy 

egészének telepítésével, letöltésével, ahhoz való hozzáféréssel, vagy más módon történő 

másolásával, illetve felhasználásával). A pontosság kedvéért az „Engedélyes” kifejezés kizárólag 

egyetlen, jól meghatározható jogi személyre vagy természetes személyre utal, és nem terjeszthető 

ki az adott jogi személy, természetes személy vagy bármely kapcsolódó személy leányvállalatára 

vagy kapcsolt vállalkozására. 

12. A „Engedélyes Belső Üzleti Igényei” kifejezés a Licencelt Anyagok vonatkozásában az érintett 

Licencelt Anyagoknak (és azok tulajdonságainak és funkcióinak) az Engedélyes saját Személyzete 

által történő használata az Engedélyes vállalkozásában a rendes üzletmenet során felmerülő belső 

üzleti igények kielégítését jelenti, azzal a feltétellel, hogy a Belső Üzleti Igények semmiféle esetben 

sem terjedhetnek ki a fenti Licencelt Anyagok (vagy azok tulajdonságainak vagy funkciójának) 

bármely harmadik fél részére történő átadására vagy rendelkezésre bocsátására. 

13. A „Hálózatos Alaprendszer” egy, fájlszerverként működő Számítógépet magában foglaló 

számítógépes környezet, amely valamely helyi hálózati kapcsolaton keresztül, vagy a VPN 

Előírásoknak megfelelő VPN kapcsolat segítségével lehetővé teszi az erre a Számítógépre telepített 

Licencelt Anyagok más Számítógépekre való letöltését és telepítését, megtekintését vagy azokról 

egyéb módon történő hozzáférést. 

14. Az „Engedélyezett Szám” a Licencelt Anyagokhoz kapcsolódó licencszerződéshez, valamint az 

adott licenchez kapcsolódó Licenc Típushoz rendelhető maximális szám (pl. jogosult felhasználók 

száma, egy időben csatlakoztatható felhasználók száma, számítógépek és munkafolyamatok száma 

stb.). Ezt a számot társaságunk határozza meg, amely pontosítható az alkalmazandó Licenc 

Azonosító segítségével. 



 

  

15. A „Személyes Tanulási Célok” a (i) Diákként való tanulási folyamatra vagy (ii) a nem Diákként 

történő személyes tanulási folyamatra vonatkoznak, de nem foglalják magukban (a) a bármely 

felsőfokú diplomát vagy oklevelet adó programban való személyes részvétel útján történő vagy on-

line osztálytermi tanulási tevékenységet, valamint (b) a bármely kereskedelmi, szakmai vagy egyéb 

profitorientált céllal történő tanulási tevékenységet. 

16. A „Személyzet” kifejezés (a) az Engedélyes munkavállalóit és (b) az Engedélyes telephelyein 

munkát végző, független vállalkozókat jelöli, akik kizárólag az Engedélyes tulajdonában lévő, az 

általa bérelt és ellenőrzött Számítógépekre telepítik, és azon keresztül férnek hozzá a Licencelt 

Anyagokhoz. 

17. A „Korábbi Verziók” kifejezés bármely aktuális kiadású Licencelt Anyagok viszonylatában, a 

Licencelt Anyagoknak ezt megelőző kiadását jelenti, amelynek a jelenleg aktuális kiadás a 

jogutódja vagy helyettesítője (a társaság által meghatározottak szerint). 

18. A „Szoftver” a társaság által forgalmazott vagy rendelkezésre bocsátott számítógépes program, 

vagy ezen számítógépes program valamely modulja vagy eleme. A „Szoftver” kifejezés utalhat még 

valamely számítógépes program funkcióira és tulajdonságaira is. 

19. Az „Önálló Alaprendszer” esetében (i) a Licencelt Anyagokat egyetlen Számítógépre telepítik 

fel és (ii) a Licencelt Anyagok nem telepíthetők, illetve üzemeltethetők, nem tekinthetők meg, vagy 

más módon nem férhetők hozzá bármely más Számítógépről vagy azon keresztül (pl. bármilyen 

típusú hálózati kapcsolaton keresztül). 

20. A „Diák” az a természetes személy, aki (i) a Licencelt Anyagok telepítésének időpontjában (a) 

valamely elismert felsőfokú diplomát vagy oklevelet adó intézményben, valamely felsőfokú 

diplomát vagy oklevelet adó képzési program keretén belül legalább három (3) vagy több 

kreditpontot érő órán résztvevő, beiratkozott diák, illetve (b) legalább kilenc (9) hónapos vagy 

annál hosszabb idejű képzési programban résztvevő diák, és (ii) aki társaságunk kérésére képes 

ezen jogállását illetően megfelelő bizonyítékot felmutatni. 

21. Az „Előfizetés” kifejezés a rendszerint a társaságunk által kínált programokra vonatkozik, 

melyeknek keretén belül (többek között) a Licencelt Anyagokhoz biztosítunk frissítéseket és újabb 

verziókat, továbbá támogatást, bizonyos szolgáltatásokat és képzési lehetőségeket. 

22. A „Kiegészítő Anyagok” a Szoftver és a kapcsolódó Felhasználói Dokumentáció mellett azon 

anyagok, amelyeket társaságunk a Szoftverrel történő együttes alkalmazás céljából forgalmaz vagy 

bocsát rendelkezésre. A Kiegészítő Anyagok közé soroljuk, korlátozás nélkül, (a) az olyan 

tartalmakat, mint a mintarajzok és mintatervek, a rajz- és tervmodulok, valamint a rajzok és tervek 

készítéséhez használt elemek megjelenítése, (b) a háttéranyagokat, mint az iparági kódok és az 

iparági gyakorlatok leírásai, (c) a Szoftver kimenetének megjelenítésére szolgáló eszközöket, pl. a 



 

  

betűtípusokat és (d) a fejlesztési anyagokat, alkalmazás-programozási felületeket (API), valamint 

más hasonló fejlesztők által használt anyagokat (ideértve az API információkat). 

23. A „Terület” kifejezés (a) a Licenc Azonosító keretén belül megjelölt országot, országokat vagy 

joghatóságo(ka)t jelöli, vagy (b) amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen Licenc Azonosító, illetve a 

Licenc Azonosító keretén belül nem jelöltek meg országot vagy joghatóságot, azt az országot jelöli, 

amelynek területén az Engedélyes a Licencelt Anyagokra vonatkozó Licencszerződést megszerezte. 

Amennyiben a Licenc Azonosító keretén belül az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi 

Társulás valamely tagállamát jelölték meg, illetve az Engedélyes ezen tagállamok valamelyikének 

területén belül vásárolja meg a Licencelt Anyagokat, a Terület kifejezés az Európai Unió, valamint 

az Európai Szabadkereskedelmi Társulás összes tagállamára vonatkozik. 

24. Az „Eltávolítás” kifejezés a Licencelt Anyagoknak a merevlemezről vagy más adattároló 

eszközről való eltávolítását vagy letiltását, illetve a Licencelt Anyagokról készült bármely másolat 

egyéb módon történő megsemmisítését vagy használhatatlanná tételét jelenti. 

25. A „Verzióváltás” a Licencelt Anyagok teljes jogú kereskedelmi változatát jelenti, (a) amely a 

Licencelt Anyagok előző kiadásának vagy ettől eltérő kiadásának jogutódja vagy helyettesítője (és 

hibajavításokat, patcheket, szervizcsomagokat, frissítéseket és verzióváltásokat tartalmazhat, 

valamint kiegészítheti vagy kiterjesztheti az előző kiadás tulajdonságait vagy funkcióit), (b) amelyet 

azon Engedélyes számára biztosít társaságunk, aki a korábbi vagy ettől eltérő változatot 

társaságunktól vásárolta meg, és (c) amelyre vonatkozóan általában eltérő díjösszeget számítunk 

fel, vagy kizárólag Előfizetéssel rendelkező ügyfelek számára bocsátjuk rendelkezésre. Amennyiben 

a Licencelt Anyagok Verzióváltásnak minősülnek, ez a tény megjelölhető a vonatkozó Licenc 

Azonosító keretében. Társaságunk hozza meg a döntést arról, hogy a Licencelt Anyagok 

Verzióváltásnak minősülnek-e, illetve hogy az Engedélyes eleget tett-e az adott Licencelt Anyagok 

Verzióváltásként való engedélyezési feltételeinek. 

26. A „Felhasználói Dokumentáció” a Szoftverhez vagy Kiegészítő Anyagokhoz kapcsolódó 

magyarázó vagy oktatási célú, nyomtatott vagy elektronikus formában elérhető anyagokat jelöli 

(ideértve a Szoftver vagy a Kiegészítő Anyagok használatára vonatkozó anyagokat is), amelyeket 

társaságunk vagy valamely viszonteladó a Szoftverhez vagy a Kiegészítő anyagokhoz (vagy a 

Szoftver, illetve a Kiegészítő Anyagok csomagolásához) mellékel, illetve más módon juttat el az 

ügyfelekhez abban az időpontban, amikor ezen ügyfelek engedélyt kapnak a Szoftver vagy a 

Kiegészítő Anyagok használatára, azokat megvásárolják, illetve végrehajtják azok telepítését. 

31. A „VPN Előírások” kifejezés azt jelenti, hogy (i) a Licencelt Anyagokhoz való Hozzáférés virtuális 

magánhálózaton („VPN”) keresztül történik; (ii) az egy időben a Licencelt Anyagokhoz (Hálózatos 

Alaprendszeren vagy VPN kapcsolaton keresztül) Hozzáférő felhasználók száma egyetlen 

időpontban sem haladja meg az Engedélyezett Számot; (iii) a Licencelt Anyagokról készült összes 



 

  

másolat kizárólag a Licencelt Anyagokhoz mellékelt műszaki védelmi eszközök (amennyiben ilyen 

rendelkezésre áll) alkalmazásával telepíthető és hozzáférésük ilyen módon biztosított; továbbá (iv) 

a VPN kapcsolat biztonságos és eleget tesz a hatályos iparági szabványban előírt kódolási és 

védelmi eljárásoknak. 

 „B” MELLÉKLET 

1. Önálló (Egyedi) Licenc. Amennyiben a Licenc Azonosító a Licenc Típusát „Önálló Licencként” 

vagy „Egyedi Licencként” határozza meg, az Engedélyes a Licencelt Anyagok érintett kiadásának 

egyetlen elsődleges másolatát Telepítheti fel - Önálló Alaprendszerként - mindössze egyetlen (1) 

Számítógépre, és a Licencelt Anyagok ezen elsődleges másolatához kizárólag az Engedélyes 

Személyzete számára biztosít hozzáférést kizárólag az Engedélyes Belső Üzleti Igényeinek 

teljesítése céljából. Ezen Licenc típus érvényessége a vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt 

határozott időtartamra szól. Amennyiben nem határoztak meg ilyen időtartamot, az időtartam 

harminc (30) év a Telepítés időpontjától számítva, vagy a társaságunk által írásban engedélyezett, 

ettől eltérő időtartam, ha a jelen Megállapodás másképpen nem rendelkezik. 

2. Több személyre szóló önálló Licenc. Ha a Licenc Azonosító „Több személyre szóló önálló 

Licencként” határozza meg a Licenc Típusát, az Engedélyes a vonatkozó Licenc Azonosító által 

megjelölt Licencelt Anyagok érintett kiadásáról készült elsődleges másolatokat - Önálló 

Alaprendszerként - Telepítheti fel az Engedélyezett Számú Számítógépre, és a Licencelt Anyagok 

ezen másolataihoz kizárólag az Engedélyes Személyzete számára és kizárólag az Engedélyes Belső 

Üzleti Igényeinek teljesítése céljából biztosít Hozzáférést. Ezen Licenc típus érvényessége a 

vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt határozott időtartamra szól. Amennyiben nem 

határoztak meg ilyen időtartamot, az időtartam harminc (30) év a Telepítés időpontjától számítva, 

vagy a társaságunk által írásban engedélyezett, ettől eltérő időtartam, ha a jelen Megállapodás 

másképpen nem rendelkezik. 

3. Hálózati Licenc. Ha a Licenc Azonosító a Licencelt Anyagok Licenc Típusát „Hálózati Licencként” 

jelöli meg, az Engedélyes a vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt Licencelt Anyagok érintett 

kiadásáról készült másolatokat – Hálózati Alaprendszerként – egyetlen Számítógépre Telepítheti és 

több Számítógépen engedélyezheti az ezen Licencelt Anyagokhoz való Hozzáférést kizárólag az 

Engedélyes Személyzete számára és az Engedélyes Belső Üzleti Igényeinek kielégítése céljából 

biztosíthatja azzal, hogy az egy időben csatlakoztatható Jogosult Felhasználók száma nem 

haladhatja meg a Jogosult Felhasználók Engedélyezett Számát, valamint egyéb, az Engedélyező 

által előírt korlátozásokban foglaltakat (ha van ilyen). Ezen Licenc Típus érvényessége a vonatkozó 

Licenc Azonosító által megjelölt határozott időtartamra szól. Amennyiben nem határoztak meg 

ilyen időtartamot, az időtartam harminc (30) év a Telepítés időpontjától számítva, vagy a 

társaságunk által írásban engedélyezett, ettől eltérő időtartam, ha a jelen Megállapodás 

másképpen nem rendelkezik. 



 

  

4. Oktatási Önálló (Egyedi) Licenc. Ha a Licenc Azonosító a Licencelt Anyagok Licenc Típusát 

„Oktatási Önálló (Egyedi) Licencként” jelöli meg, az Engedélyes a vonatkozó Licenc Azonosító által 

megjelölt Licencelt Anyagok érintett kiadásáról készült másolatot – Önálló Alaprendszerként – 

egyetlen (1) Számítógépre Telepítheti és az ezen Licencelt Anyagokhoz való Hozzáférést kizárólag 

Diákok (és ezen Diákok az Oktatási Önálló (Egyedi) Licenc alkalmazásában az Engedélyes 

Személyzetének minősülnek) és a felsőfokú diplomát vagy oklevelet adó oktatási intézmények 

Tantestülete számára és kizárólag Oktatási Célokra, valamint olyan helyszíneken vagy helyszínekről 

engedélyezi, amelyek fenntartása nem kereskedelmi, szakmai vagy profitorientált céllal történik. 

Ezen Licenc Típus érvényessége a vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt határozott 

időtartamra szól. Amennyiben nem határoztak meg ilyen időtartamot, az időtartam harminc (30) 

év a Telepítés időpontjától számítva, vagy a társaságunk által írásban engedélyezett, ettől eltérő 

időtartam, ha a jelen Megállapodás másképpen nem rendelkezik. 

5. Oktatási Több Személyre Szóló Önálló Licenc. Ha a Licenc Azonosító „Oktatási Több Személyre 

Szóló Önálló Licencként” határozza meg a Licenc Típusát, az Engedélyes a vonatkozó Licenc 

Azonosító által megjelölt Licencelt Anyagok érintett kiadásáról készült másolatokat - Önálló 

Alaprendszerként - Telepítheti fel az Engedélyezett Számú Számítógépre, és a Licencelt Anyagok 

ezen másolataihoz való Hozzáférést kizárólag Diákok (és ezen Diákok az „Oktatási Több Személyre 

Szóló Önálló Licenc” alkalmazásában az Engedélyes „Személyzetének” minősülnek) és a felsőfokú 

diplomát vagy oklevelet adó oktatási intézmények Tantestülete számára és kizárólag Oktatási 

Célokra, valamint olyan helyszíneken vagy helyszínekről engedélyezi, amelyek fenntartása nem 

kereskedelmi, szakmai vagy profitorientált céllal történik. Ezen Licenc típus érvényessége a 

vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt határozott időtartamra szól. Amennyiben nem 

határoztak meg ilyen időtartamot, az időtartam harminc (30) év a Telepítés időpontjától számítva, 

vagy a társaságunk által írásban engedélyezett, ettől eltérő időtartam, ha a jelen Megállapodás 

másképpen nem rendelkezik. 

6. Oktatási Hálózati Licenc. Ha a Licenc Azonosító „Oktatási Hálózati Licencként” határozza meg a 

Licenc Típusát, az Engedélyes a vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt Licencelt Anyagok 

érintett kiadásáról készült másolatot - Hálózatos Alaprendszerként – egyetlen fájlszerverre 

Telepítheti fel, és a Licencelt Anyagok ezen másolataihoz való Hozzáférést több Számítógépen, 

kizárólag Diákok (és ezen Diákok az Oktatási hálózati Licenc alkalmazásában az Engedélyes 

„Személyzetének” minősülnek) és a felsőfokú diplomát vagy oklevelet adó oktatási intézmények 

Tantestülete számára és kizárólag Oktatási Célokra biztosíthatja azzal, hogy az egy időben 

csatlakoztatható Jogosult Felhasználók száma nem haladhatja meg a Jogosult Felhasználók 

Engedélyezett Számát, valamint olyan helyszíneken vagy helyszínekről engedélyezi, amelyek 

fenntartása nem kereskedelmi, szakmai vagy profitorientált céllal történik. Ezen Licenc Típus 

érvényessége a vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt határozott időtartamra szól.  

Amennyiben nem határoztak meg ilyen időtartamot, az időtartam harminc (30) év a Telepítés 

időpontjától számítva, vagy a társaságunk által írásban engedélyezett, ettől eltérő időtartam, ha a 



 

  

jelen Megállapodás másképpen nem rendelkezik.  

7. Diák Licenc. Ha a Licenc Azonosító „Diák Licencként” határozza meg a Licenc Típusát, az 

Engedélyes a vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt Licencelt Anyagok érintett kiadásáról 

készült másolatot - Önálló Alaprendszerként – egyetlen (1) Számítógépre Telepítheti, és a Licencelt 

Anyagok ezen másolataihoz való Hozzáférést kizárólag egy Diák és a Tantestület számára és 

kizárólag Oktatási Célokra, valamint olyan helyszíneken vagy helyszínekről engedélyezi, amelyek 

nem laboratóriumként vagy osztályteremként működnek, és amelyek fenntartása nem 

kereskedelmi, szakmai vagy profitorientált céllal történik. A Diák Licenc érvényessége a vonatkozó 

Licenc Azonosító által megjelölt határozott időtartamra szól.  Amennyiben nem határoztak meg 

ilyen időtartamot, az időtartam harminchat (36) hónap a Telepítés időpontjától számítva, vagy a 

társaságunk által írásban engedélyezett, ettől eltérő időtartam. 

8. Személyes Tanulási Licenc. Ha a Licenc Azonosító „Személyes tanulási Licencként” határozza 

meg a Licenc Típusát, az Engedélyes a vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt Licencelt 

Anyagok érintett kiadásáról készült másolatot - Önálló Alaprendszerként – egyetlen (1) 

Számítógépre Telepítheti, és a Licencelt Anyagok ezen másolataihoz való Hozzáférést kizárólag az 

Engedélyes, mint természetes személy, számára és kizárólag Személyes Tanulási Célokra biztosítja, 

valamint olyan helyszíneken vagy helyszínekről engedélyezi, amelyek nem laboratóriumként vagy 

osztályteremként működnek, és amelyek fenntartása nem kereskedelmi, szakmai vagy 

profitorientált céllal történik. A Személyes tanulási Licenc érvényessége a vonatkozó Licenc 

Azonosító által megjelölt határozott időtartamra szól. Amennyiben nem határoztak meg ilyen 

időtartamot, az időtartam tizenhárom (13) hónap a Telepítés időpontjától számítva. 

9. Értékelés/Demonstráció/Próbaverzió. Ha a vonatkozó Licenc Azonosító keretén belül 

társaságunk „demonstrációként”, „értékelésként”, „próbaverzióként”, „nem viszonteladási 

célúként” vagy „NFR” verzióként (a fentiek mindegyike „Értékelési Licenc”) jelöli meg a Licenc 

Típusát, az Engedélyes a vonatkozó Licenc Azonosító által megjelölt Licencelt Anyagok érintett 

kiadásáról készült másolatot - Önálló Alaprendszerként – egyetlen (1) Számítógépre Telepítheti, és 

a Licencelt Anyagok ezen másolatához való Hozzáférést kizárólag az Engedélyes Személyzete 

számára és kizárólag Értékelési Célból biztosíthatja azzal, hogy az egy időben csatlakoztatható 

Jogosult Felhasználók száma nem lehet több egynél (1), valamint kizárólag az Engedélyes 

munkavégzésének helyéről engedélyezi. Az Értékelési Licenc érvényessége a vonatkozó Licenc 

Azonosító által megjelölt határozott időtartamra szól. Amennyiben nem határoztak meg ilyen 

időtartamot, az időtartam harminc (30) nap a Telepítés időpontjától számítva, vagy a társaságunk 

által írásban engedélyezett, ettől eltérő időtartam. 

10. Határozott Idejű/Korlátozott Idejű/Bérleti Licenc. Ha a vonatkozó Licenc Azonosító keretén 

belül társaságunk meghatározott időre szólónak, vagy korlátozott idejűnek, illetve határozott 

idejűnek (a B.7, B.8 vagy B.9 pontokban foglalt licencek kivételével), vagy bérleti Licencként jelöli 



 

  

meg valamely Licenc típusát, az Engedélyes kizárólag a Licenc Azonosító által meghatározott 

időpontig, időtartamig vagy időbeli hatállyal jogosult a Licencelt Anyagok Telepítésére és az 

azokhoz való Hozzáférésre. A fenti Telepítési és Hozzáférési tevékenységet a vonatkozó Licenc 

Típusnak és az Engedélyezett Számnak megfelelően kell végrehajtani. Amennyiben a vonatkozó 

Licenc Azonosító keretén belül társaságunk meghatározott időre szólónak, vagy korlátozott 

idejűnek, illetve határozott idejűnek, vagy bérleti Licencként jelöli meg valamely Licenc típusát, de 

a Licenc Azonosító nem határozza meg az időszak hosszát, az időtartamot vagy az időbeli hatályt, 

az időszak hossza, az időtartam vagy az időbeli hatály a Telepítés időpontjától számított kilencven 

(90) nap lesz. 

11. Otthoni munkavégzéshez kapcsolódó Licenc. Amennyiben társaságunk a vonatkozó Licenc 

Azonosítóban valamely Licencet az otthoni munkavégzés támogatójaként határozza meg, és a 

szoftver valóban támogatja az otthoni munkavégzést, az Engedélyes kiegészítésképpen jogosult a 

Licencelt Anyagokat az otthoni rendszerre Telepíteni és azon keresztül Hozzáférni, amennyiben a 

telepítéshez kapcsolódóan aktiválják az otthoni munkavégzésre vonatkozó üzemmódot a 

Felhasználói Dokumentációban foglaltak szerint. Az otthoni munkavégzésre vonatkozó opció nem 

minősül a termék teljes körű funkcionalitással működő változatának. A Licenc a hozzá kapcsolódó 

és az alapját képező termék visszavonásával egy időben veszti hatályát. Az Engedélyes ugyanakkor 

jogosult az eredeti, alapként szolgáló terméket otthoni munkavégzéshez kapcsolódó üzemmódba 

átállítani, a termék által biztosított általános funkcionalitás részeként. 

  


