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A jelen Végfelhasználói  Licencszerződés  egy jogilag  kötelező  szerződés  Ön (mint
magánszemély,  vagy  mint  jogi  személy),  és  a  PeTitan  Informatika  Bt.  (a
továbbiakban:  PeTitan),  mint  a  fent  nevezett  szoftvertermék  (továbbiakban
SZOFTVERTERMÉK)  szerzői  jogának  tulajdonosa  között,  mely  magában
foglalhatja a kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és az "online" vagy
elektronikus  dokumentációt.  A  SZOFTVERTERMÉK  telepítésével,  másolásával
vagy más módon történő használatával ön kötelező érvénnyel vállalja jelen EULA
feltételeit. Amennyiben nem ért egyet jelen EULA feltételeivel, ne telepítse, illetve ne
használja a SZOFTVERTERMÉKET.

SZOFTVERTERMÉK LICENC
Jelen  SZOFTVERTERMÉKET  szerzői  jogi  törvények  és  nemzetközi  szerzői  jogi
egyezmények,  valamint  egyéb,  a  szellemi  tulajdonra  vonatkozó  törvények  és
egyezmények védik. A SZOFTVERTERMÉK használata engedélyezett, de tulajdona nem
száll át a felhasználóra.

1. A LICENC TERJEDELME
Jelen EULA az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

1.1. Alkalmazás Szoftver
Ön  jogosult  telepíteni  és  használni  a  SZOFTVERTERMÉK  egy  példányát  egyetlen
számítógépen.

1.2. Hordozható számítógép
Ha Ön megvásárolta ezen SZOFTVERTERMÉKET, és annak elsődleges felhasználója,
jogosult  átmásolni  ezen  SZOFTVERTERMÉKET  saját  hordozható  számítógépére,
feltéve, hogy Ön a licenc kizárólagos felhasználója, azt nem osztja meg mással.

1.3. Többszörös Licenc Csomag
Ön jogosult továbbá tárolni vagy telepíteni a SZOFTVERTERMÉK egy példányát egy
olyan adattároló egységen, mint például egy hálózati  szerveren,  melyet  kizárólag arra
használ, hogy a SZOFTVERTERMÉKET belső hálózaton keresztül más számítógépeire
telepítse  vagy  azon  futtassa.  Ebben  az  esetben  azonban  minden  egyes  olyan
számítógéphez, amelyre a SZOFTVERTERMÉKET telepíti vagy futtatja, külön licencet
kell beszereznie és azt az adott géphez hozzárendelnie. A SZOFTVERTERMÉK licence
nem osztható meg, és nem használható egyidejűleg különböző számítógépekre.



1.4. Biztonsági Másolat
Ön jogosult egy másolatot készíteni a szoftverből biztonsági célokra, arra az esetre, ha az
eredeti  SZOFTVERTERMÉK  elveszne  vagy  megsérülne.  A biztonsági  másolat  nem
használható fel semmilyen egyéb célra.

1.5. Dokumentáció Másolásának Tilalma
Ön  az  1.4.  szerinti  biztonsági  másolaton  kívül  a  SZOFTVERTERMÉKHEZ  kapott
dokumentációkat (leírások, segédletek, felhasználói kézikönyv) nem másolhatja le.

1.6. Oktatási Verzió
Ön az 1.1. és 1.2. szerinti felhasználásra korlátozottan jogosult. A SZOFTVERTERMÉK
által  előállított  végeredményeket  csak  oktatási  célokra  használhatja.  Tilos  ezen
végeredmények bárminemű felhasználása gazdasági-, társadalmi- és egyéb nem oktatási
célú tevékenységeihez. Ezen korlátozás megsértése a Szerzői Jogi Törvény megsértését
jelentik  annak  összes  jogkövetkezményével  együtt.  A PeTitan  az  Önök  megkeresése
esetén  alkalmanként  engedélyt  adhat  a  dokumentáció  vagy  egyes  részeinek  oktatási
segédletként történő másolására, vagy valamely ilyen anyagba történő"beemelésére".

2. Szerzői Jog
A  SZOFTVERTERMÉK  (beleértve  többek  között  minden  olyan  képet,  fényképet,
animációt,  videó-  és  hangfelvételt,  zenét,  szöveget  és  mini-applikációt,  melyek  a
SZOFTVERTERMÉKNEK  részei),  összes  nyomtatott  dokumentációnak  és  a
SZOFTVERTERMÉK minden másolatának tulajdonosi és szerzői jogai a PeTitan -t vagy
annak szállítóit  illeti  meg.  A SZOFTVERTERMÉKET a  szerzői  jog és  a  nemzetközi
szerzői  jogi  egyezmények  védik.  Ezért  a  SZOFTVERTERMÉKET  bármilyen  más
szerzőijog  által  védett  anyaghoz  hasonlóan  kell  kezelnie,  azzal  a  kitétellel,  hogy  a
SZOFTVERTERMÉKET csak egyetlen számítógépre telepítheti, amennyiben az eredeti
példányt  kizárólag  biztonsági  másolás  vagy  tárolás  céljából  őrzi  meg.  A
SZOFTVERTERMÉKHEZ tartozó nyomtatott anyagokat nem másolhatja le.

3. Egyéb Jogok és Korlátozások

3.1. Belső Felépítés Elemzése, Visszafordítás, Visszafejtés
A SZOFTVERTERMÉKET (annak  alkalmazásait,  adatbázisait  és  más  komponenseit)
tilos  visszafordítani,  visszafejteni  vagy  belső  felépítését  elemezni,  (a  forráskódot  a
tárgykódból  kinyerni),  kivéve,  ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják,
illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

3.2. Tárgykód
Ön  nem  jogosult  a  SZOFTVERTERMÉK  alkalmazások  és  az  adatbázis  eredeti
tárgykódjait és eredeti dokumentációját megváltoztatni.

3.2. Az Alkotóelemek Elkülönítése
A  licenc  a  SZOFTVERTERMÉKRE  mint  egységes  termékre  érvényes.  Annak
alkotóelemei nem különíthetők el egynél több számítógépen történőalkalmazás céljából.



3.3. A SZOFTVERTERMÉK újraelosztása
A  SZOFTVERTERMÉK  bárminemű  újraelosztása  szigorúan  tilos.  Az  újraelosztás
magában  foglalja  a  harmadik  személy  részére  történő  átadást,  (beleértve  a  hálózati
hozzáférést  és  más  belépési  módokat),  valamint  a  SZOFTVERTERMÉK  eladását,
bérbeadását, lízingjét vagy kölcsönzését.

3.4. Jogok átruházása
Ön  nem  jogosult  átruházni  a  SZOFTVERTERMÉK  szerzői  jogát  és  más,  a
SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó jogot harmadik személyre.

4. Terméktámogatás
A PeTitan a SZOFTVERTERMÉKHEZ kapcsolódó terméktámogatást biztosíthat az Ön
részére (a
továbbiakban "Terméktámogatás").
a PeTitanPeTitan Minden kiegészítő szoftver kód, melyet a Terméktámogatás részeként
bocsátanak az Ön rendelkezésére, a SZOFTVERTERMÉK részének tekintendő, és a jelen
EULA előírásainak és korlátozásainak hatálya alá esik.
 
5. Szoftver "Not for Resale" ("Nem viszonteladásra")
Ha a SZOFTVERTERMÉKEN a "Not for Resale" vagy "NFR," felirat található, akkor, a
jelen EULA egyéb rendelkezései ellenére, a SZOFTVERTERMÉKET Ön nem adhatja el
újra, illetve semmilyen más módon nem értékesítheti.

6. Frissítések
Amennyiben  a  SZOFTVERTERMÉK  megjelölése  "upgrade",  vagy  "frissítés",  a
SZOFTVERTERMÉK  használatához  megfelelő  licenccel  rendelkező,  a  PeTitan  által
frissítésre  jogosult  elismert  termékkel  kell  rendelkeznie.  Az  "upgrade/frissítés"
megjelölésű SZOFTVERTERMÉK felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a
frissítés (upgrade) alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített terméket csak a jelen
EULA előírásainak megfelelően használhatja. Amennyiben a SZOFTVERTERMÉK az
Ön által  korábban egységes  termékként  licencbe vett  szoftvercsomag egyik  elemének
frissítése,  a SZOFTVERTERMÉKET kizárólag az egységes programcsomag részeként
használhatja illetve ruházhatja át, és egynél több számítógépen való alkalmazásra nem
különítheti el.

7. SZOFTVERTERMÉK kétféle adathordozón
A SZOFTVERTERMÉKET egyszerre több típusú adathordozón megkaphatja. Tekintet
nélkül  a  kapott  adathordozó  típusára  és  méretére,  Ön  csak  a  saját  számítógépén
alkalmazható  egyik  fajta  adathordozót  használhatja.  A  másik  adathordozót  nem
használhatja másik számítógépen, illetve nem telepítheti arra. Nem veheti, illetve adhatja
kölcsön,  bérbe,  haszonbérbe,  illetve  más  módon  nem  ruházhatja  át  a
SZOFTVERTERMÉKET a másik adathordozóról harmadik személy részére.

8. Megszüntetés
Egyéb  jogokra  való  jogfenntartás  nélkül  a  PeTitan  visszavonhatja  a  jelen  EULA-t,



amennyiben Ön a jelen EULA-ban foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ilyen
esetben  Ön  köteles  megsemmisíteni  a  SZOFTVERTERMÉK  minden  másolatát  és
alkotóelemét.

9. Érvényes jogszabályok
A  SZOFTVERTERMÉKRE  vonatkozó  jelen  EULA-re  azon  ország  jogszabályai
vonatkoznak, amelyben megvásárolták.

10. Korlátozott garanciavállalás
Mivel a program használati joga díjmentes, a programhoz nem jár garancia az ide 
vonatkozó jogszabálynak megfelelően. Amennyiben a szerzői jogok tulajdonosai írásban 
másként nem nyilatkoznak, a program úgy ahogy van kerül kiadásra mindenféle 
garanciavállalás nélkül. A programmal kapcsolatban nincs sem származtatott, sem egyéb 
garanciavállalás, beleértve de nem kizárólagosan a forgalomba hozhatóságra vagy 
alkalmazhatóságra vonatkozó garanciákat. A program minőségéből és működéséből 
fakadó összes kockázat a felhasználót terheli. Ha a program hibásan működik, a 
felhasználónak magának kell vállalnia a javításhoz szükséges minden költséget.

11.A felelősség korlátozása
Amennyiben a hatályos jogszabályok, vagy a szerzői jogok tulajdonosai írásos 
megállapodásban másként nem rendelkeznek, sem a program szerzője sem mások, akik 
módosították és/vagy terjesztették a programot a fentieknek megfelelően, nem tehetők 
felelőssé károkért melyek lehetnek véletlenek, vagy meghatározott körülmények miatt 
történtek (beleértve de nem kizárólagosan az adatvesztést és a helytelen adatfeldolgozást, 
valamint a más programokkal való hibás együttműködést), akkor sem, ha ezen felek 
tudatában voltak ilyen károk keletkezésének lehetőségének.}


