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Anvert Szoftver 

Végfelhasználói Licencszerződés 

Hatályos: Érvényes visszavonásig 

Verziószám: 1.1. 

A jelen Anvert Szoftver Végfelhasználói Licencszerződés Ön, mint a szoftver felhasználója (továbbiakban: 

„Felhasználó”) és az Anvert Kft., mint a szoftver tulajdonosa (Székhely: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 

III. em. 15., Cégjegyzékszám: 06-09-024416, Adószám: 26338989-2-06 a továbbiakban: „Anvert”, vagy 

„Szolgáltató”) között az Anvert Szoftver (a továbbiakban: „szoftver”) felhasználására vonatkozóan és ezzel 

összefüggő kérdések szabályozására jön létre az alábbi feltételekkel (a jelen szerződés a továbbiakban: 

„szerződés”, vagy „licencszerződés”, míg a jelen Szerződésben rögzített szoftver felhasználási jogok a 

továbbiakban együtt: „licenc”). Jelen szerződés a Szolgáltató által alkalmazott Általános Szerződési 

Feltételek részét képezi. 

A Szolgáltató vállalati e-mail irányítási rendszert üzemeltető szoftverszolgáltatást nyújt megrendelői, 

partnerei részére. A szoftver alkalmas arra, hogy az e-maileket, azok beérkezését követően láthatóvá tegye 

mindenki számára, valamint láthatóvá tegye, hogy a beérkező e-mailre már valaki választ adott-e, annak 

ellenére, hogy több e-mail címre érkezik vagy a központi fiókot többen kezelik. 

A szoftver telepítésével, használatával, ill. másolásával a Felhasználó elfogadja jelen 

licencszerződés feltételeit. Amennyiben nem fogadja el jelen licencszerződés feltételeit, akkor a 

szoftver ne telepítse, ne használja, ill. ne másolja, és semmi egyéb úton azt ne használja fel! 

A szoftver részét képezi mind a szerver oldali, mind a kliens oldali szoftver, illetve azok elemei és tartozékai, 

kivéve, ha a jelen szerződés ettől eltérően rendelkezik. A kliens oldali szoftver a szoftver grafikus 

felhasználói felülettel rendelkező változatát jelenti. A szerver oldali szoftver a szoftver más szoftverekből is 

meghívható változatát jelenti. 

Jelen szerződésben a szoftver alatt a szoftver egészét és annak bármely alkotó elemét is érteni kell. A 

szoftver alkotó elemét képezi mind a szoftver dokumentációja, mind a szoftver specifikációja is. Jelen 

szerződésben a Felhasználó alatt a Szolgáltató szerződéses partnerét, illetve bármely harmadik személyt 

érteni kell, aki bármilyen módon használja a szoftver, vagy a szoftverhez hozzáfér.  

A Szolgáltató a Felhasználónak a jelen szerződésben rögzített korlátozott felhasználási jogot enged jelen 

szerződéssel a szoftver használatára (licence). A Felhasználó elveszíti a licenc-t, amennyiben bármilyen 
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módon megsérti jelen licencszerződést. Jelen szerződéssel biztosított jogok a Felhasználót kizárólag addig 

illetik meg, ameddig a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezik, illetve annak díja határidőben 

megfizetésre került. 

Felhasználó jogosult a szoftvert számítógépére, vagy egyéb a telepítésre alkalmas eszközére telepíteni és 

az eszközön a szoftvert használni. A szoftver használatának korlátozásának jogát a Szolgáltató fenntartja.  

Jelen szerződésben rögzített korlátozások alól kizárólag a Szolgáltató adhat felmentést a Felhasználó 

számára előzetesen és írásban.  

A Felhasználó a szoftvert nem hozhatja kereskedelmi forgalomba, nem értékesítheti, nem többszörözheti, 

nem teheti azt jogosulatlan személyek számára hozzáférhetővé, nem továbbíthatja, nem terjesztheti, nem 

hozhatja nyilvánosságra. A szoftvert a Felhasználó nem fejtheti vissza, nem elemezheti belső felépítését, 

és nem változtathatja azt meg, illetve nem gyűjthet a szoftver működéséről információt. A Felhasználó 

továbbá a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe és kereskedelmi üzemeltetési szolgáltatást 

sem folytathat vele. A szoftverre adott licenc alapján a Felhasználó nem adhat harmadik személynek 

alfelhasználási jogot. Jelen címben rögzített rendelkezések a továbbiakban együtt: „Korlátozás”, vagy 

„Korlátozások”. 

A szoftver licencével való visszaélés, annak megkerülése vagy a szoftver manipulálása, hamisítása, vagy 

a licence bármely Korlátozásának megsértése esetén a Felhasználó nem jogosult a szoftver használatára. 

Ilyen esetekben a Szolgáltató a Felhasználóval szemben kártérítésre jogosult. 

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a jelen licencszerződést, ha a Felhasználó megszegi a 

szerződés bármely feltételét vagy kikötését. 

A szerződés megszűnése esetben a Felhasználónak a szoftver összes rendelkezésére álló példányát és 

valamennyi alkotórészét haladéktalanul visszafordíthatatlanul törölnie kell és meg kell semmisítenie. 

A szoftver dokumentációja csak a szoftvernek a Felhasználó által való használatára használható. A szoftver 

dokumentációja kereskedelmi, tájékoztatási célú használatra nem alkalmazható.  

A szoftver kizárólagos tulajdonosa, illetve a szoftverhez tapadó szerzői jogok jogosultja a Szolgáltató, a 

jelen szerződésben rögzített kivételekkel. A Szolgáltató valamennyi, a jelen szerződésben a 

Felhasználónak kifejezetten át nem engedett jogát fenntartja.  

A szoftver a szerzői jog, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és államközi 

egyezmények védelme alatt áll. A szoftverre vonatkozó jogcím, szerzői jog, kereskedelmi név, védjegy és 

más, a szellemi tulajdonra (a továbbiakban együtt: „szellemi termék”) vonatkozó jog felett a Szolgáltató 

rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott kiegészítésekkel. A Felhasználó csak a szoftver használati 
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jogát (licenc) és a szoftver műpéldányának telepítési és használati jogát szerezte meg. Jelen 

licencszerződés nem biztosít semmiféle használati, hasznosítási jogot a Szolgáltató szellemi termékeire, 

illetve a jelen licencszerződésben nem említett szellemi termékek használatára vonatkozóan. 

A Szolgáltató nem felelős a szoftveren keresztül elérhető, de nem a Szolgáltató által nyújtott külső 

szolgáltatásokért, így különösen nem felelős az ilyen szolgáltatások elérhetőségéért, illetve a szolgáltatások 

módosításaiért és frissítéseiért. Amennyiben a külső szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, akkor felelősségét 

külön szerződés rögzíti. A külső szolgáltatások elérhetősége nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató 

jóváhagyólag minősíti a harmadik fél szolgáltatását. 

A szerződés hatálya kiterjed a szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő alkotórészére, 

amelyet a szoftver jelenlegi, vagy korábbi példányának beszerzését követően a Szolgáltató biztosít, kivéve 

amennyiben ezekre a Szolgáltató külön rendelkezéseket alkalmaz.  

A kliens szoftver licence tartalmazza a szoftver frissítéseihez való hozzájutás és használat jogát. A kliens 

oldali szoftver a beállításoktól függően jelzi, ha frissítéseket talált az Interneten. A frissítések keresése során 

a számítógép IP címét megismerheti a frissítéseket kezelő szerver. 

A szerver oldali Szoftver esetében a licenc megvásárlása tartalmazza a hibajavításokhoz való hozzáférés 

és használat jogát. Ezen kívül külön vásárolhat követést a szoftverhez, ekkor a továbbfejlesztett verziók 

(jogszabályok, szabványok követése) is eljuttatásra kerülnek a Felhasználóhoz. A szoftver követésének 

egyéb kondícióit a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött külön megállapodás tartalmazza. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződést, illetve annak mellékleteit módosítsa. A 

licensz szerződés kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Jelen szerződés 

módosításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.  

Amennyiben jelen szerződés, vagy a szoftver újabb verziójának licencfeltételei megváltoztak a jelen 

licencszerződésben foglaltakhoz képest, akkor Felhasználó csak akkor használhatja az újabb verziókat, ha 

elfogadja a megváltozott licencfeltételeket. 

A szoftver megfelelő használatához szükséges minimális szoftver- és hardverkövetelmények biztosítása a 

Felhasználó feladata és felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a minimális követelmények be 

nem tartása miatt bekövetkező nem megfelelő működés miatt. 

A szoftver futtatásához szükséges minimális szoftver- és hardverkövetelményeket a dokumentáció 

tartalmazza. 

Amennyiben a szoftver fejlesztése során más fejlesztők által készített elemek is felhasználásra kerültek a 

szoftverben, azok külön feltüntetésre kerülnek.  
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A felhasznált komponensek licencfeltételei minden komponens esetében lehetővé teszik az adott elem 

felhasználhatóságát a szoftverben. A külső licencek jelen szerződés mellékletét képezik, a szerződés 

elfogadása egyben ezen licencek elfogadását is jelentik a szoftver egyes érintett részeire vonatkozóan. 

A Szolgáltató kizárja saját felelősségét a felhasznált külső komponensekben esetlegesen előforduló 

biztonsági sérülékenységekkel, hibákkal kapcsolatban. 

A licenc a szoftverre, mint egységes termékre vonatkozik. A szoftver alkotórészei nem különíthetők el 

egynél több készüléken való alkalmazás céljából. A szoftverbe integrált, harmadik féltől származó 

komponensek önállóan nem, hanem csak a szoftveren keresztül használhatóak, kivéve, ha erre a 

Felhasználó más forrásból származó engedéllyel rendelkezik. 

Felhasználó elfogadja, hogy a szoftver nem hibamentes, és nyomatékosan javasoljuk, hogy gondoskodjék 

adatai rendszeres mentéséről. Az adatvesztésből származó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.  

A szoftverre a Polgári Törvénykönyven rögzített szavatossági követelmények irányadóak. 

Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben a Szolgáltató kizár minden akár kifejezett, 

akár jogszabályban, szokásjogban, közvetett vagy egyéb módon vélelmezett szavatosságot, felelősséget 

(különösen kártérítési felelősséget, vagy sérelemdíjat), feltételt és egyéb kikötést, így többek között a 

szoftver és a szoftverhez tartozó dokumentáció megfelelő minőségére és meghatározott célra való 

alkalmasságára vonatkozó vélelmezett szavatosságot is. Amennyiben a jogszabályban előírt szavatosság 

kizárása nem lehetséges, a szavatosság időtartama az alkalmazandó jog alapján kiköthető legrövidebb 

időszakra, de legalább 90 napra korlátozott. 

A jelen Licencszerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött teljes megállapodás a szoftverre 

vonatkozó licenc tekintetében. Ez a szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű szóbeli 

vagy írásos közlést, ajánlatot vagy állítást, amely a szoftverre vagy azzal összefüggő témára vonatkozik.  

Ha a jelen licencszerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, hatálytalannak, betarthatatlannak vagy 

törvénytelennek minősül, a szerződésnek az előbbi részekkel nem érintett részei teljes mértékben 

érvényben marad. 

A jelen szerződésre és azzal összefüggésben Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különös 

tekintettel a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezései irányadóak. 


