
FIGYELEM! 
 
A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, ILLETVE HASZNÁLATÁVAL ÖN 
KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL ELFOGADJA A JELEN LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. HA 
ÖN NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, NE TELEPÍTSE, NE MÁSOLJA ÉS NE 
HASZNÁLJA A SZOFTVERTERMÉKET! 
 
 

SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről az Infotéka Kft /1138. Budapest XIII Váci út 161. I/1/ mint a 
felhasználásra engedélyt adó, másrészről Ön, mint végfelhasználó (a továbbiakban: 
Felhasználó) között, az eKalmár megnevezésű web alapú számlázásra szolgáló számítógépi 
programalkotás és a hozzátartozó dokumentáció / továbbiakban együtt: Szoftver /, mint szerzői 
jogi védelem alá eső szellemi alkotás használata tárgyában az alábbi feltételekkel: 
 
1./ A szerződés tárgyát képező Szoftverrel, mint szerzői alkotással kapcsolatos, - a szerzői 
jogról szóló törvényben biztosított - kizárólagos személyi és vagyoni jogok az Infotéka Kft. -t 
illetik meg. Az Infotéka Kft. a jelen szerződésben meghatározott keretek között hozzájárul 
ahhoz, hogy a Felhasználó a Szoftvert ellenérték (szerzői jogdíj) fejében az Infotéka Kft. –vel 
szemben külön – elektronikus úton létrejött – szerződésben vállalt fizetési kötelezettségétől 
függő időtartamig és mértékben a Felhasználó által naptári negyedévenként 
meghosszabbítható határozott ideig használja. 
 
2./ Jelen szerződés alapján a Felhasználó jogosult a fent meghatározott Szoftvert – választása 
szerint – az Infotéka Kft. szerverének jogszerű igénybevételével, vagy saját számítógépén 
(szerverén) a szerződés hatályban léte alatt felhasználni azzal, hogy a Szoftver 
meghatározatlan számú számítógépen kerülhet felhasználásra. A Szoftver számítógépen való 
felhasználásának minősül a Szoftvernek az adott számítógép állandó memóriájában 
(merevlemez, CD-ROM, vagy egyéb tárolóegységében) és nem állandó memóriájában (pld. 
RAM) való tárolása, telepítése. A Felhasználó a Szoftver használatához szükséges egyéb 
szoftver és hardver eszközökről a http://www.ekalmar.hu weblapon tájékozódhat. 
 
3./ Amennyiben a Felhasználó a Szoftvert az Infotéka Kft. szerverén keresztül veszi igénybe, 
abban az esetben a Felhasználó az adattároláshoz jelen szerződés megkötésével kifejezetten 
hozzájárul és a szerzői jogdíj az adattárolás ellenértékét is magába foglalja. Az adatok 
mentéséről ebben az esetben az Infotéka Kft. gondoskodik. A mentések automatikusan napi 
egy alkalommal készülnek és 7 napig kerülnek megőrzésre. 
 
4./ Saját számítógépen (szerveren) való használat esetén a Felhasználó jogosult a Szoftverről 1 
(egy) példányban biztonsági másolatot készíteni, amely azonban nem lehet telepített és 
működő példány. A Felhasználó a jelen pont szerint készített másolatot kizárólag az eredeti 
Szoftver megsemmisülése, sérülése esetén jogosult az eredeti állapot helyreállítására 
felhasználni. Minden más célra és több példányban történő másolás már szerzői jogokat sértő 
cselekménynek minősül. A Szoftverhez kapcsolódó, és a Felhasználó rendelkezésére bocsátott 
minden más dokumentum /kézikönyv, oktatási anyag, írásos egyéb anyagok stb./ másolása 
tilos.  
 
5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szoftver programkódjából nem távolítható el és nem 
változtatható meg az Infotéka Kft. szerzői jogára, vagy egyéb tulajdonjogára utaló szöveges, 
vagy grafikus szöveges vagy grafikus jelzés egyetlen adminisztrációs felületen vagy forráskód-
könyvtárban, forráskódban sem, illetve más olyan állományban, amely ilyen jelzést hordoz. 
 
6./ A Felhasználó a jelen szerződés alapján – az Infotéka Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül – nem jogosult a Szoftver terjesztésére; többszörözésére; átdolgozására; 
továbbértékesítésére; átengedésére; illetve annak egyéb kereskedelmi célú felhasználására, 
hasznosítására. 
 

http://www.ekalmar.hu/


7./ Tilos továbbá a Szoftvert felbontani, részeire szedni, felépítését, összetételét, megoldási 
módjait elemezni, vizsgálni. Jelen szerződés nem ad a Felhasználónak jogot e Szoftvernek a 
Felhasználó által előállított, fejlesztett szoftverbe való beépítésére, felhasználására, illetve e 
szoftver továbbfejlesztésére abban az esetben sem, ha a Felhasználó üzletszerűen foglalkozik 
Szoftver előállításával, fejlesztésével. A jelen pontban meghatározottakra a Felhasználónak 
külön írásbeli szerződést kell kötnie az Infotéka Kft-vel. 
 
8./ A Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Infotéka Kft. a Felhasználó által kitöltött 
regisztrációs lap adatai alapján - mint szerződéses partnerét - nyilvántartásba vegye, s 
regisztrált adatait az erre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával megőrizze. A 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználói minőségét a hatóságok is jogosultak 
ellenőrizni. A Felhasználó köteles ezen ellenőrzéseket közreműködésével elősegíteni. A 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott cégnév jelenik meg a számla 
kiállítójaként a bizonylatokon. 
 
9./ Az Infotéka Kft. valamennyi, a jelen Licencszerződésben a Felhasználónak kifejezetten át nem 

engedett jogát fenntartja. A Felhasználó használati joga nem kizárólagos, így az Infotéka Kft. a 
Szoftver vonatkozásában a jelen szerződéstől függetlenül továbbra is jogosult különösen annak 
többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Szoftver bármely más 
módosítására – ideértve hiba kijavítását is – valamint ezek eredményének többszörözésére. Az 
Infotéka Kft. jogosult továbbá a Szoftverhez kötődő vagyoni jogok korlátlan értékesítésére, 
átengedésére, a Szoftver hasznosítására, és egyéb kereskedelmi célú felhasználására. A 
Felhasználó a számára jelen szerződéssel biztosított használati jogot az Infotéka Kft. előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át másra, nem jogosult továbbá a Szoftver 
vonatkozásában harmadik személy részére al-licenciát adni, nem végezhet kijelölést, átadást, 
megosztást, nem jogosult a szoftver elzálogosítására, bérbeadására, - kölcsönzésére.  
 
10./ A jelen szerződés tárgyát képező Szoftver – az abban meghatározott keretek között –
paraméterezhető. Az aktuális paraméterezést a Felhasználó is elvégezheti, vagy annak 
elvégzését - térítés mellett - az Infotéka Kft-től is igényelheti. A Felhasználó által elvégzett 
paraméterezésért és annak a jogszabályokkal való egyezéséért az Infotéka Kft felelősséget 
nem vállal. 
 
11./ Feltéve, hogy a Felhasználó rendelkezik érvényes licenccel, az Infotéka Kft a díjfizetéssel 
fedezett időtartamra - kizárólag a Szoftver kijavítására korlátozódó - jótállást vállal a szoftver 
hibájáért, kivéve, ha a hiba nem az Infotéka Kft. működési körében előállott, vagy a nem 
megfelelő paraméterezésből, vagy a Szoftver nem a mellékelt dokumentációnak megfelelő 
használatából, illetőleg eredeti felhasználási területétől eltérő felhasználásából eredően 
következett be.   
 
12./ Az Infotéka Kft nem szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szoftver mindenfajta 
számítógéppel-, számítástechnikai eszközzel- (pl. nyomtató), operációs rendszerrel és 
szoftverrel kompatibilis, továbbá, hogy - a szoftverek komplexitásából (jogszerűen beépített 
idegen szoftverekből) eredően - vírusoktól abszolút mentes. Felhasználó ezt elfogadja és saját 
számítógépen (szerveren) való használat esetében gondoskodik adatai rendszeres mentéséről. 
Az adatvesztésből származó károkért az Infotéka Kft. felelősséget nem vállal.  
 
13./ Az Infotéka Kft nem vállal felelősséget információnak illetve egyéb adatnak a Felhasználó 
működési körén belüli elvesztéséért, megsemmisüléséért illetve egyéb károsodásért, ha annak 
oka a Szoftver nem megfelelő használata, vagy a számítógépes rendszerek illetve a szoftver 
rendszerek ütközése, illetve a számítógépnél keletkező üzemzavar. Továbbá amennyiben nem 
az Infotéka Kft. –re visszavezethető okból szakad meg a Szoftver igénybevétele (pl. 
áramkimaradás, internetkapcsolat hibája, stb.) azért az Infotéka Kft. –t felelősség nem terheli, 
és az ebből eredő kár(ok) megtérítéséért sem felelős. Ezen kívül is az Infotéka Kft legfeljebb a 
jelen szerződés alapján a Felhasználó által fizetett ellenérték erejéig vállal kártérítési 
kötelezettséget, így az Infotéka Kft. kizárja a felelősségét valamennyi kárért (ideértve többek 
között a haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbeszakadásából, az üzleti információ 
elvesztéséből származó károkat és egyéb vagyoni hátrányt), amely a Szoftver használatából 
vagy használhatatlanságából ered.  



 
14./ A jelen szerződés a Szoftver letöltésével/telepítésével/indításával lép hatályba és a 
Felhasználó által szerződött negyedéves határozott idő lejártával – díjfizetéssel történő 
meghosszabbítása hiányában – hatályát veszti.  
 
15./ A Szoftver használat gyakorlása azt követően lehetséges és válik jogszerűvé, hogy a 
Felhasználó a szerzői jogdíjat megfizette és az Infotéka Kft. a használathoz szükséges 
azonosítót rendelkezésre bocsátotta.  Az azonosítót , illetve a hosszabbítási engedélyt az 
Infotéka Kft csak az esetben bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, ha a szerzői jogdíj, illetve 
a szerződés hatályának Felhasználó általi meghosszabbítása esetén a tárgyi időtartamra 
vonatkozó szerzői jogdíj maradéktalanul kiegyenlítésre került. 
 
16./ A jelen Szerződés hatálya kiterjed a Szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, amelyet 
a Szoftver kezdeti példányának beszerzését követően az Infotéka Kft. biztosít, kivéve, ha 
azokhoz külön rendelkezések tartoznak. 
 
17./ Jelen szerződés – a hatályának fennállta alatti időtartamra – a jelen pontban és az 1. 
számú mellékletben foglalt feltételek szerint tartalmazza a Szoftver frissítéseihez való 
hozzájutással és használatával, valamint egyéb, az Infotéka Kft. által ennek keretében nyújtott 
szolgáltatással kapcsolatos felhasználói jogokat és kötelezettségeket (a továbbiakban: 
Szoftverkövetés). A szoftverkövetési díjat a fizetendő szerzői jogdíj külön megrendelés nélkül 
magában foglalja.  
 
18./ Amennyiben a Szoftver újabb verziójának licencfeltételei megváltoztak a jelen 
Szerződésben foglaltakhoz képest, akkor Felhasználó csak akkor használhatja az újabb 
verziókat, ha a telepítésük során elfogadja a megváltozott licencfeltételeket. 
 
19./ Az Infotéka Kft. bármely jogáról vagy igényéről való lemondás nélkül, azonnali hatállyal 
felmondhatja a jelen Szerződést, ha a Felhasználó megszegi bármely feltételét vagy kikötését. 
 
20./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése, 
vagy megszüntetése esetén – amennyiben a Felhasználó a Szoftvert az Infotéka Kft. 
szerverének igénybevételével használja fel – az Infotéka Kft. jogosult törölni a szerveréről a 
Felhasználó által létrehozott adattartalmat azzal, hogy az ott tárolt  Felhasználóhoz tartozó 
teljes adatbázist a törlést megelőzően külső adathordozóra írva a Felhasználónak átadás-
átvételi eljárás keretében átadja. A Felhasználó az általa létrehozott tartalommal 
összefüggésben a szerződés megszűnését, vagy megszüntetését, illetve törlését követően az 
Infotéka Kft. –vel szemben semmilyen igénnyel nem élhet. A Felhasználó által létrehozott 
adattartalom papírra nyomtatására vonatkozó, illetve a jogszabályban előírt megőrzési és 
minden egyéb ezzel összefüggő kötelezettség teljesítése kizárólag a Felhasználó 
kötelezettsége, az Infotéka Kft. –t ezzel összefüggésben semmilyen kötelezettség, felelősség 
nem terheli. Az adattartalom későbbi visszatöltésére a Felhasználó külön díjazás ellenében az 
Infotéka Kft. –vel szerződést köthet. 
 
21./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa vállalt esedékes szerzői 
jogdíjat nem fizeti meg az Infotéka Kft. részére, abban az esetben a szoftver használatára nem 
jogosult. 
 
22./ A Szoftver a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseinek hatálya 
alá tartozó, törvény által védett szellemi alkotás. Ennek megfelelően a Felhasználónak úgy kell 
kezelnie a Szoftvert, mint minden más a szerzői jog által védett alkotást, így felelős minden 
olyan magatartásáért, amely sérti a jogszabályokban rögzített szerzői jogokat, valamint a jelen 
szerződésben rögzített kikötéseket. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerzői és a 
szomszédos jogok megsértését a büntetőjog is szankcionálja. 
 
23./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerzői Jogi Törvény és a Polgári 
Törvénykönyv szabályai, valamint elektronikus úton történő szerződéskötés esetén a 2001. évi 
CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.     
 



        INFOTÉKA KFT 
 
 

 
1. számú Melléklet  

 
Szoftverkövetési feltételek 
              

I. A Szoftverkövetés keretében az Infotéka Kft által nyújtott szolgáltatások:   
1. Telefonon keresztül közvetlen segítség nyújtása munkanapokon 8 és 16 óra között. 
2. A szerződésszerűen használt szoftverre vonatkozóan a frissítések (módosítások, 

bővítések) felhasználásának engedélyezése, (azaz a továbbfejlesztett  szoftver 
ellenérték nélküli elérésének biztosítása).  

3. Legalább egy éve fennálló szerződés esetén a sérült, de helyreállítható adatbázisok évi 
egy alkalommal az Infotéka Kft telephelyén történő javításán felüli további javítás, 
kedvezményes óradíjjal.  

4. On-line segítségnyújtás. 
5. Kedvezményes konzultációs óradíj. 

 
II. A Szoftverkövetés keretében a Felhasználó kötelezettsége: 

1. Adatainak közlése a regisztrációhoz, illetve a bekövetkezett esetleges változásokról az 
Infotéka Kft haladéktalan írásos tájékoztatása. 

3. A vállalt szerzői jogdíj megfizetése. 
4. A szerzői jogdíj által fedezett szolgáltatásokon kívül igénybe vett szolgáltatások 

óradíjának-, kiszállási díjának határidőre történő megfizetése.  
 
III. A Szoftverkövetés szünetelése, megszűnése:             

A Szoftverkövetés a Szoftver Licencszerződés megszűnésével, illetve időtartamának – 
meghosszabbítás nélkül történő - lejártával egyidejűleg megszűnik, míg az esedékessé 
vált szerzői jogdíj megfizetésének hiányában – amennyiben felmondásra nem kerül sor 
az Infotéka Kft. részéről – szünetel.  

 
INFOTÉKA KFT 

 


