SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
Érvényes 2018. augusztus 1-jétől visszavonásig
Az ASH Szoftverház Kft., mint a DATINF DataProcessing Registry – adatkezelői nyilvántartó rendszer és a
DATINF DataProcessing Registry and ProcessManagement System – adatkezelői és adatfeldolgozói
nyilvántartó és folyamatkezelő rendszer (a továbbiakban együtt: szoftver) szerzője, szerzői jogosultja és
forgalmazója (a továbbiakban együtt: licencadó) a szoftver felhasználását az alábbi felhasználási
feltételekkel biztosítja.
Azáltal, hogy Ön (akár természetes személyként, jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságként vagy más szervezetként) használatba vette a szoftvert, Ön elfogadta a szoftver
felhasználására vonatkozó jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: szerződés) foglaltakat
és a szoftver-felhasználási szerződés Ön és a licencadó között létrejött.
I. A felhasználási jog
A szoftver (annak egésze, valamint részei is) szerzői jogvédelem alá eső szellemi alkotás a hatályos magyar
jogszabályok és nemzetközi egyezmények alapján.
A szoftver szerzői jogával a licencadó rendelkezik, ezért Ön a szoftver tulajdonjogát nem szerzi meg, hanem
korlátozott, nem kizárólagos és másnak át nem engedhető felhasználási jogot szerez rajta a jelen
szerződésben meghatározott feltételek szerint.
A jelen szerződés csak a szoftver számlájával együtt érvényes és azt a személyt illeti meg, akinek a nevére a
szoftver megvásárlásáról kiállított számla szól vagy akinek a neve, mint felhasználó a szoftver
megvásárlásáról kiállított számlán szerepel.
II. A felhasználás módja, a szerzői jogok védelme
A szoftver felhasználása díjfizetéshez kötött.
A saját környezetben futtatható szoftver esetében a szoftver megvásárlásának időpontjában kiadott
verziójára annak megvásárlója határidő nélküli felhasználási jogot szerez. A megvásárolt szoftvert Ön
jogosult saját informatikai rendszerébe telepíteni és használni a licencadó által biztosított telepítő készlet
és leírás alapján. A megvásárolt szoftver a saját informatikai rendszerbe egy példányban telepíthető. A
megvásárolt szoftver elérésre jogosult felhasználók számát a szoftver számlája vagy a felhasználó és a
licencadó között létrejött szerződés tartalmazza.
A saját környezetben futtatható szoftver megvásárlásával megszerzett felhasználási jog a szoftverre, mint
egységes termékre érvényes, alkotóelemei – ha a licencadó és az Ön között fennálló egyéb megállapodás
eltérően nem rendelkezik – nem különíthetők el egymástól egynél több számítógépen történő felhasználás
céljából.
A jelen szerződés alapján Ön a saját környezetben futtatható szoftver megvásárlásáról kiállított számlán
szereplő teljesítési dátumtól számított tizenkét hónapig (a továbbiakban: support időszak) jogosult a
megvásárolt szoftverhez tartozó frissítéseket és hibajavításokat díjmentesen igénybe venni. Az ezt követő
időszakra vonatkozó frissítések a support időszak lejártát legfeljebb harminc nappal követő megrendelés
esetén a licencadó által közzétett árlistán szereplő díjért vehetők igénybe. Frissítés alatt a megvásárolt
szoftver valamennyi javítása, felülvizsgálata, aktualizálása, jobbítása vagy helyettesítése értendő.
Hibajavítást lincencadó kizárólag a megvásárolt szoftver legfrissebb verziójához kapcsolódóan biztosít.
Az interneten keresztül nyújtott alkalmazás-szolgáltatás keretében a szoftver használatára határozatlan
vagy határozott idejű (havi vagy éves) felhasználási jog vásárlásával van lehetőség. Ebben az esetben Ön
nem jogosult a szoftver saját informatikai rendszerbe történő telepítésére, és ahhoz a licencadó sem biztosít
telepítő készletet és leírást. Ön kizárólag a licencadó által biztosított eszköz távoli elérésével használhatja a
szoftvert. A határozott idő lejártával a távoli elérés lehetősége megszűnik az Ön számára.
A szoftver és az annak hozzáféréséhez szükséges hozzáférési adatok a licencadó kifejezett írásbeli engedélye
nélkül semmilyen jogcímen nem adható harmadik személy tulajdonába, birtokába, használatába.
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A felhasználás során Ön vállalja, hogy megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a jelen
szerződésben foglaltakkal mind Ön, mind a szoftvert használó alkalmazottai, illetve az Ön felelősségi vagy
ügyfélkörébe tartozó más személyek megtartsák.
Ön nem jogosult a szoftvert jelen szerződés feltételeitől eltérően használni, megkísérelni annak lemásolását
(a biztonsági mentés kivételével) vagy más módon történő többszörözését, a szoftvert lefordítani,
visszafejteni, visszafordítani, elemeire bontani, átdolgozni, belső felépítését elemezni vagy bármely módon
megsérteni, módosítani a szoftvert, vagy annak egyes részeit más programmal ötvözni a licencadó előzetes
írásbeli engedélye nélkül.
Ha Ön tudomást szerez a szoftvernek az Ön érdekkörével összefüggésben történő bármiféle jogosulatlan
felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak megszüntetése érdekében.
III. Felelősségvállalás
A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan a licencadó nem garantálja, hogy a szoftver
teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve hogy minden "berendezéssel és
szoftver konfigurációval" kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a használat
megkezdése előtt és a kezelés során valamennyi utasítást és tanácsot betartsa és a vásárlás előtt
számítógépének adatait és a használt, vagy használni kívánt szoftvereinek jellemzőit mérlegelje.
A licencadó semmilyen felelősséget nem vállal információ- vagy adatvesztésért, illetve egyéb közvetett vagy
közvetlen károsodásért (ideértve, de nem kizárólagosan az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevekénység
félbeszakadását, üzleti információk elvesztését, vagy egyéb anyagi veszteségből eredő károkat), amely a
szoftver használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a licencadót
tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Ön köteles gondoskodni a szoftverbe bevitt
adatainak mentéséről.
IV. Korlátozott jótállás
A lincencadó a saját környezetben futtatható szoftver tekintetében a licencadó által közzétett árlistán
szereplő időtartamra vonatkozó korlátozott jótállást vállal. A jótállás érvényét veszti, ha a szoftver hibája
szándékos közrehatás, baleset vagy rendeltetésellenes használat következménye.
A licencadó vállalja, hogy az interneten keresztül nyújtott alkalmazás-szolgáltatás keretében használt
szoftver a szolgáltatás érvényességi idején keresztül, alapvetően a szoftverhez kapcsolódó termékhasználati
dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. Bármilyen vélelmezett jótállás vagy szavatosság
ezen időtartamra korlátozódik.
A licencadó elzárkózik minden további kifejezett vagy hallgatólagos jótállás vagy szavatosság vállalásától.
V. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése
Jelen szerződés bármely rendelkezésének megszegése magával vonja a használati jog azonnali megszűnését
és kártérítési felelősség keletkezését.
A szoftver interneten keresztül nyújtott alkalmazás-szolgáltatás keretében történő használatára létrejött
szerződést akár Ön, akár a licencadó jogosult 30 napos felmondási idővel, írásban felmondani.
A határozott idejű felhasználási szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.
A szerződés megszűnése esetén a bevitt adatok mentéséről a III. pontra figyelemmel Ön köteles
gondoskodni.
VI. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről
szóló törvény és a szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A jelen szerződés bármely
rendelkezésének esetleges érvénytelensége az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.
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1. melléklet
Nyílt szabványokon alapuló licencek listája a szoftver tekintetében
Az alábbiakban felsorolt komponensek módosítatlan formában (unmodified binary) kerültek felhasználásra.
A felhasznált szoftverkomponenseket tekintve minden komponens ebben a formában üzleti és nonprofit
célra is a végfelhasználó felé ingyenesen felhasználható.
ComponentName

Version

LicenseType

LicenseUrl

AutoMapper

6.2.2

MIT License

AutoMapper.Extensions.Micros
oft.DependencyInjection
DocumentFormat.OpenXml

3.2.0

MIT License

2.8.1

MIT License

DocumentFormat.OpenXml.Dot
Net.Core
EPPlus

1.0.1

Apache-2.0 License

https://github.com/AutoMapper/AutoMapper/bl
ob/master/LICENSE.txt
https://github.com/AutoMapper/AutoMapper/bl
ob/master/LICENSE.txt
https://github.com/OfficeDev/Open-XMLSDK/blob/master/LICENSE
http://opensource.org/licenses/Apache-2.0

4.5.2.1

FluentAssertions

5.3.2

GNU Lesser General
Public License-3.0
Apache-2.0 License

Microsoft.AspNetCore.All

2.1.1

Apache-2.0 License

Microsoft.AspNetCore.Identity.
EntityFrameworkCore
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abs
tractions
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Cor
e
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Test
ing
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Vie
wFeatures
Microsoft.EntityFrameworkCor
e
Microsoft.EntityFrameworkCor
e.Design
Microsoft.Extensions.Identity.C
ore
Microsoft.Extensions.Identity.St
ores
Microsoft.NETCore.App

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.1

Apache-2.0 License

2.1.0

MIT License

Microsoft.VisualStudio.Web.Co
deGeneration.Design
Moq

2.1.1

Apache-2.0 License

4.8.2

Newtonsoft.Json

11.0.2

The 3-Clause
License
MIT License

NodaTime

2.3.0

Apache-2.0 License

Npgsql.EntityFrameworkCore.P
ostgreSQL
System.Linq.Expressions

2.1.0

PostgreSQL license

4.3.0

Apache-2.0 License

xunit

2.3.1

Apache-2.0 License

xunit.runner.visualstudio

2.3.1

Apache-2.0 License

bootstrap

4.0.0

MIT License

bootstrap-datepicker

1.8.0

Apache-2.0 License
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BSD

https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html
https://github.com/fluentassertions/fluentasserti
ons/blob/master/LICENSE
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://github.com/dotnet/coresetup/blob/master/LICENSE.TXT
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/moq/moq4/
master/License.txt
https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json/bl
ob/master/LICENSE.md
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://github.com/npgsql/Npgsql.EntityFramew
orkCore.PostgreSQL/blob/dev/LICENSE
https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Hom
e/2.0.0/LICENSE.txt
https://raw.githubusercontent.com/xunit/xunit/
master/license.txt
https://raw.githubusercontent.com/xunit/xunit/
master/license.txt
git+https://github.com/twbs/bootstrap.git
git+https://github.com/uxsolutions/bootstrapdatepicker.git

datatables

1.10.13

MIT License

git+https://github.com/DataTables/DataTables.git

inputmask

4.0.0

MIT License

jasny-bootstrap

3.1.3

Apache-2.0 License

git+https://github.com/RobinHerbots/Inputmask.
git
git+https://github.com/jasny/bootstrap.git

jquery

3.3.1

MIT License

git+https://github.com/jquery/jquery.git

jquery-slimscroll

1.3.8

MIT / GPL License

jquery-validation

1.17.0

MIT License

jquery-validation-unobtrusive

3.2.9

Apache-2.0 License

moment

2.22.1

MIT License

git+https://github.com/rochal/jQueryslimScroll.git
git://github.com/jquery-validation/jqueryvalidation.git
git://github.com/aspnet/jquery-validationunobtrusive.git
git+https://github.com/moment/moment.git

popper.js

1.14.3

MIT License

git+https://github.com/FezVrasta/popper.js.git

select2

4.0.5

MIT License

git://github.com/select2/select2.git

sticky-kit

1.1.3

WTFPL

git+https://github.com/leafo/sticky-kit.git

sweetalert2

7.19.0

MIT License

tempusdominus-bootstrap-4

MIT License

toastr

5.0.0alpha1
8
2.1.4

git+https://github.com/sweetalert2/sweetalert2.
git
git+https://github.com/tempusdominus/bootstra
p-4.git

MIT License

git://github.com/CodeSeven/toastr.git

d3

4.0.0

BSD-3-Clause

git+https://github.com/d3/d3.git

d3-scale

2.0.0

BSD-3-Clause

git+https://github.com/d3/d3-scale.git

d3-force

1.1.0

BSD-3-Clause

git+https://github.com/d3/d3-force.git

d3-drag

1.2.0

BSD-3-Clause

git+https://github.com/d3/d3-drag.git

d3-selection

1.3.0

BSD-3-Clause

git+https://github.com/d3/d3-selection.git

d3-zoom

1.7.0

BSD-3-Clause

git+https://github.com/d3/d3-zoom.git

gulp

3.9.1

MIT License

git+https://github.com/gulpjs/gulp.git

gulp-concat

2.6.1

MIT License

git+https://github.com/contra/gulp-concat.git

gulp-cssmin

0.1.7

MIT License

https://github.com/chilijung/gulp-cssmin

gulp-uglify

2.0.1

MIT License

git+https://github.com/terinjokes/gulp-uglify.git

gulp-less

3.5.0

MIT License

git://github.com/plus3network/gulp-less.git

rimraf

2.6.1

ISC License

git://github.com/isaacs/rimraf.git

merge-stream

1.0.1

MIT License

git+https://github.com/grncdr/merge-stream.git

datatables

1.10.13

MIT License

https://datatables.net/license/

datatables editor

1.10.13

https://editor.datatables.net/license/

sencha

6.5.3.5
7
1.0.0

Editor
commercial
license (v1.3)
Commercial License
for developers
MIT License

ELAadmin
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http://www.sencha.com/legal/sencha-softwarelicense-agreement
https://github.com/mrsamirmh/ElaAdmin#license

