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SZOFTVER VÉGFELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY
( LICENC(E) ) SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészt a Használatba vevő
…………………………………….
………………………………….
Adóazonosító ( adószám / adóazonosító jel ) : ……………….. ,
továbbiakban mint Használatba vevő,
másrészt a Használatba adó
Bán József ( Bjsoft )

www.banjozsef.hu www.viszk.hu
9436 Fertőszéplak, Szent Imre utca. 14.
Adóazonosító jel : 8358632061 ,
továbbiakban mint Használatba adó
között az alábbi feltételekkel.

A szerződés tárgya :
A TKR ……………….. …………….… ………………………………………… …… szoftver ,
a Használatba vevő ……………………….. telephelyén működő rendszerkörnyezetben.
Regisztrációs szám
: …………
Felhasználási jog ( engedély ) kezdete : ………..
Munkaállomás szám
: ..
Pénztárgépes munkaállomás szám : ..

Felhasználási jog lejárta : ……………

A szoftver a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények ill. egyéb, a szellemi
alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A Használatba vevő a szoftver
megvásárlásával a használati jogot szerzi meg, nem a szellemi termék tulajdonjogát.

1. A Használatba vevő kötelezettségei :
a., A Használatba vevő biztosítja a rendszer megbízható működéséhez szükséges hardver
( PC, hálózat, pénztárgép, stb. ), szoftver ( operációs rendszer , hálózati operációs
rendszer, PC – Pénztárgép szoftver interface , stb. ) konfigurációt és üzemeltetési
környezetet.
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b., A Használatba vevő kötelezettsége gondoskodni – a Használatba adótól kapott eljárásnak
megfelelően ( „Felhasználói Kézikönyv” ) - a felhasználói adatbázis napi időszakos
mentésének elvégzéséről , a mentések megfelelő tárolásáról.

c., A Használatba vevő kötelezettsége gondoskodni – Használatba adótól kapott
eljárásnak megfelelően ( „Felhasználói Kézikönyv” ) - a teljes rendszer ( … könyvtár )
időszakos ( időközönkénti ) mentésének elvégzéséről ( winchester ill. CD ) , a mentések
megfelelő tárolásáról.
A mentések elmaradásából vagy nem szakszerű elvégzéséből eredő problémákért
Használatba adó semmilyen felelősséget nem vállal.
A Használatba adó nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért sem,
mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.
Például :

-

illetéktelen beavatkozásból , a berendezések és a programok nem rendeltetésszerű
használatából adódó hibákból keletkező kár
elemi csapás, lopás, külső erőszakos rongálás miatt bekövetkezett hibákból
keletkező kár
számítógép vírusok miatti hibákból keletkező kár
az energiaellátó rendszer zavarából adódó hibák miatt keletkező kár
adatvesztés
üzleti haszon elmaradása
üzleti tevékenység félbeszakadása
egyéb anyagi veszteség
stb.

A programok által használt adatállományokat a TKR megkerülésével - külső eszközzel - a
Használatba vevő nem módosíthatja. Az azokról készített másolatot továbbfeldolgozás ill.
elemzés céljára felhasználhatja, amennyiben a szükséges információkat a TKR szolgáltatásai
nem biztosítják. Az adatálományok-adatbázisok külső cég számára csak indokolt esetben és a
Használatba adó írásbeli engedélye esetén adható csak át és a cégnél ill. családnál működő – a
TKR –hez hasonló szoftvereket készítő – további részlegek, egyének számára is csak külön
egyeztetés és írásbeli megállapodás esetén biztosítható.
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2. A Használatba vevő jogai :
Ezen szerződés értelmében a Használatba vevő másra át nem ruházható, nem kizárólagos
jogot kap arra, hogy a szerződésben meghatározott számú munkaállomásról a szoftver
szolgáltatásáit igénybe veheti.
A szoftvert a Használatba adó külön írásos engedélye nélkül a Használatba vevő nem adhatja
semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába.
Jelen engedély ( licenc(e) ) kizárólag a szoftvert használatba vevő cégre vagy
magánszemélyre ill. annak meghatározott szervezetére vagy családtagjára ( pl. üzletág,
telephely, bolt, üzlet, üzem, iroda, költséghely vagy feleség, fiu, lány, stb. ) terjed ki.

3. A Használatba adó kötelezettségei :
A Használatba adó igazolást ad ( igény és megrendelés/fizetés esetén nem csak
elektronikusan, de papír formában is ) a szoftver jogtisztaságára vonatkozóan, amennyiben az
még az előzőek ( az átadott dokumentációk, a működő DEMO TKR változat, a működő éles
TKR változat , a www.banjozsef.hu, a www.viszk.hu, stb. ) után is szükséges.
A szoftver termék 1. számú felhasználója a Használatba adó, így annak folyamatos és
jelentősebb hiba - vagyis a felhasználást nem veszélyeztető - nélküli működése a Használatba
vevőnél is biztosított ( az egyes speciális működési környezetek miatt esetleg adódó
problémáktól eltekintve ), amennyiben a kiadott ill. telepített és beüzemelt TKR változathoz
képest nem történt sem a szoftverben, sem a jogszabályi környezetben - a szoftvert is érintő –
változás és az üzemeltetési környezet is a telepítéskori „állapotban” van.
A szoftverben ( tehát nem a működési környezetben ) feltárt hibákat a Használatba adó
kijavítja abban az esetben, ha a Használatba vevő a szoftvert az üzemeltetési előírásoknak
( „Felhasználói Kézikönyv” ) megfelelően használta ill. az technikailag lehetséges és
gazdaságos. Minden más esetben a hibák kijavítása külön megállapodás ( átalánydíjas ill.
eseti díjas szoftver követési és támogatási szerződés ) alapján történik.
A Használatba adó , amennyiben az adott rendszerelem ( a felhasználási engedélyről szóló
számla melléklete tartalmazza a lényegesebb rendszerelemeket ) javítása nem lehetséges ill.
nem gazdaságos, a teljes felhasználási díj adott rendszerelemre jutó részét ( teljes összeg /
lényegesebb rendszerelemek száma ) visszatéríti, egyben a rendszerből el is távolítja amennyiben azt a Használatba vevő kéri - , a Használatba adó mindenkori „Szolgáltatási díj”ainak megfelelő áron és feltételelekkel.
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4. A szerződés érvényessége :
- a szoftvert is érintő jogszabályi változásig, ha az a szoftver további korrekt felhasználását
ellehetetleníti
- az engedélyt ( licenc(e) ) adó beavatkozási „kényszere” –ig ( a további helyes működés
biztosítása érdekében ) , ha az nem egy „Átalánydíjas szoftver követési és támogatási
( support ) szerződés” keretében történik
A szerződés az első használatbavételtől a megszüntetésig érvényes, de a Használatba adó
kötelezettségei csak a felhasználási engedély teljes összegének kifizetése után lépnek életbe.
Használatba vevő megszüntetheti a szerződést oly módon, hogy a szoftvert és annak bármely
formában létező valamennyi másolatát megsemmisíti.
Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Használatba adó a jelen szerződést
felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Használatba vevő a
jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a
Használatba vevő használati joga megszűnik és köteles a szoftver összes példányát
haladéktalanul megsemmisíteni.
A Használatba adó felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az
esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Használatba vevő által vásárolt
szoftvertermék használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.
Szerződő felek, jelen szerződésből származó és kapcsolatosan felmerülő vitás ügyeket
elsősorban békés úton kívánják rendezni, ha ez eredménytelen úgy a Székesfehérvári Városi
Bíróság kizárólagos illetőségét kötik ki.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alkotmány, a Szerzői Jogi Törvény, a
Polgári Törvénykönyv, a Versenytörvény, a Társasági Törvény, valamint a vonatkozó egyéb
rendelkezések az irányadók.
……..……………….., ....………………….
……………………………..
Bán József
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