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FELTÉTELEK 
A jelen Feltételek („Feltételek”) a SoftwareONE www.softwareone.com címen található honlapján közzétett formában (kattintson a 

régiójára és az adott SoftwareONE leányvállalatra) tartalmazzák azoknak a feltételeknek a mindenkor hatályos szövegét, amelyek 

alapján a SoftwareONE Licenceket és/vagy Szolgáltatásokat biztosít. Ön a képviselt szervezet („Társaság”) (és Kapcsolt vállalkozásai) 

nevében (i) a Feltételeket tartalmazó Szerződés papíron vagy elektronikusan történő aláírásával; vagy (ii) a Társaság nevében a 

SoftwareONE részére leadott megrendelés útján fogadja el ezeket a feltételeket. 

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS INTEGRÁLÁS 

A jelen Feltételek törzsszövegében található fogalommeghatározásokon túl az alábbi fogalommeghatározások érvényesek: 

„Kapcsolt vállalkozás”: bármely személy, társaság vagy más jogalany, amely jelenleg vagy a jövőben, közvetlenül vagy közvetve 

ellenőriz egy felet, egy fél ellenőrzése alatt, vagy egy féllel közös ellenőrzés alatt áll. A jelen meghatározás alkalmazásában az 

„ellenőrzés” (a) egy vállalat vonatkozásában a vállalat igazgatóinak megválasztására jogosító szavazati jogok legalább 50%-ának 

(ötven százalékának) közvetlen vagy közvetett rendelkezést; és (b) minden más jogalany vonatkozásában az adott jogalany 

menedzsmentjének irányítására való képességet jelenti. 

„Szerződés”: a SoftwareONE és a Társaság között Licencek biztosításáról és Szolgáltatások nyújtásáról a jelen Feltételek alapján 

létrejött írásos megállapodás. A Szolgáltatási szerződés tartalmazza a Szolgáltatásokat, a követelményeket és az Eredményeket. 

Szerződés lehet például a feladatleírás, a felhőalapú szolgáltatásokról szóló megállapodás vagy a kihelyezett, felhőalapú vagy 

professzionális szolgáltatásokról szóló egyéb megállapodás.  

„Eredmények”: A Szolgáltatások minden kézzelfogható, a jelen Szerződésben megnevezett eredménye, amelyet a SoftwareONE 

kizárólag a Társaság részére hozott létre. Az Eredmények lehetnek például adatok, jelentések és specifikációk.  

„EULA”: az alkalmazandó végfelhasználói licencszerződés, fogyasztói termék használati jogai vagy a Licencbeadó egyéb Társasággal 

kötött megállapodása a Licencekkel kapcsolatban (pl. Felhőalapú szolgáltatások vásárlóival kötött Microsoft-szerződés), valamint a 

felhőalapú szolgáltatásokra, karbantartásra és/vagy szoftvertámogatási szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételek mindenkor 

érvényes változata. 

„Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogok”: szabadalmak, találmányokhoz fűződő jogok, szerzői jogok, szoftverek, védjegyek és 

kereskedelmi nevek, szolgáltatási védjegyek, logók, összeállítások, diagramok, layoutok, topográfiai oltalmak, know-how, 

adatbázissal kapcsolatos jogok, tervek, módszerek, eljárások, formulák, használati és más oltalom alatt álló jogok és privilégiumok – 

akár be vannak jegyezve, akár nem – az előbbiek mindegyikének összes fejlesztésével, módosításával, javításával és a belőlük 

készült származékos művekkel, valamint más hasonló, vagy azokkal egyenértékű jog, illetve oltalmazási forma, amely jelenleg vagy 

a jövőben a világ bármely részén fennáll vagy fenn fog állni.  

„Tudástőke”: az ötletek, koncepciók, know-how, készségek, módszertanok és technikák, akár már a jelen Feltételek 

hatálybalépésekor a SoftwareONE birtokában voltak, akár a Szolgáltatások teljesítése folyamán fejlesztette, módosította, javította 

vagy pontosította őket a SoftwareONE. 

„Licencek”: egy Licencbeadó által a Társaságnak adott engedély, amely lehetővé teszi a Társaság számára, hogy bizonyos jogokat 

gyakoroljon a szoftverrel kapcsolatosan, függetlenül attól, hogy a szoftver a helyszínen van-e telepítve, vagy felhőalapú 

szolgáltatásként fér hozzá. A jelen Feltételek alapján szállított, illetve rendelkezésre bocsátott Licencek a SoftwareONE megfelelő 

ajánlatában, a Társaság megrendelőlapján és a Rendelés-visszaigazolás(ok)on kerülnek felsorolásra, és magukban foglalhatnak 

ideiglenes használati jogokat (pl. előfizetések, felhőalapú szolgáltatások), frissítéseket és fejlesztéseket, javításokat vagy bármely 

egyéb olyan változtatást, amelyet a Licencbeadó az EULA-nak megfelelően felajánl. 

„Licencbeadó”: a Licencekhez fűződő Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogokat birtokló jogi személy, aki a Végfelhasználói 

licencszerződés („EULA”), a Termékre vonatkozó feltételek („TF”) és a Licencek használatával kapcsolatos egyéb feltételek 

meghatározására jogosult.  
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„Rendelés-visszaigazolás”: a Társaság megrendelésének a SoftwareONE-ra nézve kötelező elfogadása, amely tartalmazza a 

Licencek adatait, az árat és a felek által kölcsönösen elfogadott egyéb feltételeket. A félreértések elkerülése érdekében, a 

SoftwareONE automatikusan generált, és a Licenc(ek) adatait, az árat, valamint a többi alkalmazandó feltételt nem tartalmazó 

válasza, illetve a Társaság megrendelése nem elegendő ahhoz, hogy érvényes Rendelés-visszaigazolásnak minősüljön.  

„Személyes adatok”: az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) (általános 

adatvédelmi rendelet) meghatározott jelentéssel bír. 

„Szankciós szabályok”: valamennyi mindenkor érvényes alkalmazandó jogszabály, egyéb előírás, szabály és követelmény a 

kereskedelmi, pénzügyi vagy gazdasági szankciókkal vagy embargókkal kapcsolatban, ideértve az Amerikai Egyesült Államok 

kormánya (köztük az USA Export Administration Regulations és az International Traffic in Arms Regulations nevű szabályozását), az 

Európai Unió vagy bármely uniós tagállam által érvényesített szankciókat és embargókat, valamint az Amerikai Egyesült Államok 

kormánya és más kormányok alkalmazandó import-, export- és reexportellenőrzéseit, illetve végfelhasználókra és rendeltetési 

helyekre vonatkozó korlátozásait, amelyek a másik fél anyagaira vagy a Szerződés alapján licencelt vagy forgalmazott termékek 

használatára, átadására, importjára, exportjára vagy reexportjára vonatkoznak. 

„Szolgáltatások”: a SoftwareONE által a jelen Feltételek és a vonatkozó Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások. 

„SoftwareONE”: a Rendelés-visszaigazolásban vagy Szerződésben megnevezett SoftwareONE vállalat.  

„SoftwareONE SZT”: a SoftwareONE Szellemi alkotásokhoz fűződő jogai és Tudástőkéje. 

A SoftwareONE ellenkező értelmű írásban tett vállalása hiányában minden Licenc és Szolgáltatás a jelen Feltételek alapján 

szállítandó, és bármely más, a Szerződés megkötését megelőzően vagy megkötésekor a Társaság által alkalmazott dokumentumban 

vagy más kommunikációban meghatározott vagy hivatkozott egyéb rendelkezés és feltétel alkalmazása kizárt. A jelen Feltételek 

minden Szerződésre alkalmazandók. A Feltételek és egy Szerződés közötti ellentmondás esetén a Feltételek tekintendők 

irányadónak, kivéve, ha mindkét következő feltétel teljesül: (i) a Szerződés egyértelműen meghatározza a Feltételek azon pontját, 

amelyet módosít; továbbá (ii) a Szerződés egyértelműen kimondja, hogy az adott rendelkezése hatályon kívül helyezi a Feltételek 

vele ellentétes vagy összeegyeztethetetlen rendelkezését. Bármely más, a jelen Feltételek megváltoztatására vagy módosítására 

irányuló kísérlet semmisnek tekintendő, és semmilyen joghatással nem bír. A jelen Feltételek Szerződésben rögzített módosítása 

csak az adott Szerződésre érvényes, és semmilyen más cél vonatkozásában nem módosítja a Feltételeket. A jelen Feltételek csak az 

összes fél által aláírt dokumentum útján módosíthatók.  

2. MEGRENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYOK 

Az árajánlatok és megrendelés csak azt követően kötelezhetik bármely felet, hogy a SoftwareONE kiadta a Társaságnak a Rendelés-

visszaigazolást vagy – ha ez történt korábban – leszállította a Licenceket, vagy megkezdte a Szolgáltatások nyújtását. A 

SoftwareONE elektronikus átvitel, elektronikus hozzáférés vagy letöltés útján vagy a Licencbeadó által biztosított egyéb módon adja 

át a Licenceket. Ha az elektronikus átadás nem lehetséges, a SoftwareONE a Társaság címére való szállítás megszervezése útján is 

átadhatja a Licenceket.  Miután a SoftwareONE leadta a megrendelést a megfelelő Licencbeadónak, a Társaság Licencrendelései 

nem visszavonhatók, nem törölhetők, és nem módosíthatók. A Társaság bármikor módosíthatja vagy törölheti a beszerzési 

megrendelést, amíg a SoftwareONE le nem adja a megrendelését a Licencbeadónak. 

A SoftwareONE a Rendelés-visszaigazolásban megadott helyre szállítja le a Licenceket. A SoftwareONE azonnal tájékoztatja a 

Társaságot a Licencek szállításában várható késedelemről, a késedelem okának és várható időtartamának megadásával. A Szállítási 

határnapok csak becslések. 

3. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK 

A SoftwareONE Kapcsolt vállalkozásai a jelen Feltételek alapján szerződéses jogviszonyt létesíthetnek a Társasággal, és a Társaság 

Kapcsolt vállalkozásai a jelen Feltételeknek megfelelő vonatkozó Szerződés megkötése útján Licenceket és Szolgáltatásokat 

szerezhetnek be. A Társaság és Kapcsolt vállalkozásai egyetemleges felelősséggel tartoznak a Társaság Kapcsolt vállalkozása által 

leadott Licenc- és Szolgáltatásrendelésekért.  
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4. A LICENCEK ÁTVÉTELE, A VISSZAADÁS SZABÁLYAI 

4.1. A Társaság köteles a Licencek átvételét követő észszerű időn, de legfeljebb 5 (öt) Munkanapon belül megvizsgálni a 

Licenceket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelő számú és típusú Licencet adtak át számára. Ha a Licencek 

száma vagy típusa nem megfelelő, vagy azt a Licencbeadó visszaküldési szabályai lehetővé teszik, a Társaság 

visszaküldheti a Licenceket. Ha a Társaság 5 (öt) Munkanapon belül nem emel kifogást a Licencek mennyisége vagy 

típusa miatt, a Licencek a szállítás időpontjában elfogadottnak tekintendők. A SoftwareONE csak akkor fogadja el az 

átadott Licencek visszaküldését, ha a Licencbeadó visszaküldési szabályai az adott esetben megengedik a visszaküldést. 

Ha a kapott Licencek nem felelnek meg a Szerződésben szereplőknek, a Társaság a szállítást követő 10 (tíz) Munkanapon 

belül tájékoztatja erről a SoftwareONE-t. 

4.2. A Társaság tudomásul veszi, hogy bizonyos Licencbeadók EULA-ja vagy TF-jei a Licencek automatikus megújítására 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak, és a licencjogosultaknak kell jelezniük, ha nem szeretnék megújítani a 

Licencet. Automatikus megújításról rendelkező Szerződés alapján vásárolt Licenceknél a SoftwareONE megteszi az 

üzletileg észszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a Társaságot tájékoztassa a Szerződés vonatkozó 

rendelkezéséről. Ha a Társaság nem kíván megújítani egy automatikusan megújuló Licencet, a Társaság (i) legalább 30 

(harminc) nappal a Licencbeadó által az EULA-ban vagy TF-ben megadott időtartam előtt tájékoztatja a SoftwareONE-t, 

hogy nem kívánja megújítani a Licencet; és (ii) az EULA-ban vagy a TF-ben megadott módon tájékoztatja a Licencbeadót, 

hogy nem kívánja megújítani a Licencet. Például, amennyiben a Licencbeadó EULA-ja vagy TF-je 30 (harminc) nappal 

korábbi értesítést ír elő a meg nem újítás szándékáról, a Társaság 60 (hatvan) nappal korábban köteles tájékoztatni erről 

a SoftwareONE-t. Ha a Társaság nem adja meg az előírt tájékoztatást a meg nem újítás szándékáról, a Licenc 

meghosszabbodik, és a Társaságnak fizetési kötelezettsége keletkezik. 

5. AZ EREDMÉNYEK ÁTVÉTELE   

A SoftwareONE tájékoztatja a Társaságot a Szolgáltatások elvégzéséről („Befejezési értesítés”). A Társaság megvizsgálja a 

Szolgáltatásokat és a megfelelő Eredményeket, és a Befejezési értesítés átvételétől számított tíz (10) Munkanapon belül írásban, a 

meghatalmazott képviselője aláírásával nyilatkozik az elfogadásról vagy elutasításról (ez utóbbi csak lényeges hibák miatt 

lehetséges). Ha a Társaság 10 (tíz) Munkanapon belül nem jelzi a hibát, a Szolgáltatások és a megfelelő eredmények elfogadottnak 

tekintendők.  

6. OKTATÁSI, NONPROFIT VAGY KORMÁNYZATI LICENCEK 

Egyes termékek csak minősített intézmények, például oktatási intézmények („Oktatási termékek”), minősített nonprofit szervezetek 

(„Nonprofit” termékek) vagy kormányzati egységek („Kormányzati” termékek) számára elérhetők. Minősített intézményi voltának 

tanúsításával egyidejűleg a Társaság kijelenti, hogy a Licencbeadó ilyen termékekre vonatkozó valamennyi követelményét ismeri, 

továbbá, hogy a Licencbeadó által az Oktatási, Nonprofit vagy Kormányzati termékekre vonatkozóan meghatározott valamennyi 

követelménynek megfelel. 

7. SZOLGÁLTATÁSOK 

A SoftwareONE kellő gondossággal, és a Szerződéseknek megfelelően teljesíti a Szolgáltatásokat. A SoftwareONE nem köteles 

teljesíteni az olyan kéréseket vagy utasításokat („Módosítási kérés”) amelyek a Szerződésben meghatározott Szolgáltatások 

lényegét vagy körét megváltoztatják vagy kiterjesztik. Ha a SoftwareONE biztosítja a Módosítási kérésben foglalt Szolgáltatásokat, a 

Társaság a jelen Feltételek és a vonatkozó Szerződés alapján köteles fizetni ezekért a Szolgáltatásokért. A SoftwareONE nem egy 

meghatározott munkaeredmény elérését biztosítja. 

8. A TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI 

8.1. A Társaság köteles (a) minden Szerződéssel kapcsolatos kérdésben együttműködni a SoftwareONE-nal a Szolgáltatások 

és Licencek biztosításának megkönnyítése érdekében; (b) minden SoftwareONE által kért információt megadni ahhoz, 

hogy időben végre tudja hajtani a Szolgáltatásokat és biztosítani tudja a Licenceket, és gondoskodni arról, hogy az 

átadott információk minden lényeges vonatkozásban pontosak legyenek; (c) időben hozzáférést engedni a Társaság 

Szellemi tulajdonához, helyiségeihez, adataihoz és irodai vagy más létesítményeihez a Társasággal előzetesen írásba 
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foglalt megállapodás szerint, valamint a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben; és (d) tájékoztatni a 

SoftwareONE-t a helyszínen érvényes egészségvédelmi és biztonsági szabályokról és szabályzatokról, valamint az egyéb 

észszerű biztonsági előírásokról. 

8.2. Amennyiben a Társaság, illetve annak megbízottjai, alvállalkozói vagy munkavállalói bármilyen cselekménye vagy 

mulasztása akadályozza vagy késlelteti a SoftwareONE általi teljesítést, a Társaság köteles megtéríteni a SoftwareONE-

nak a Társaságnál a késedelem miatt felmerült minden észszerű mértékű költséget, díjat és kárt. 

8.3. A Társaság kizárólagosan felel (i) az adatai biztonsági mentéséért; (ii) a saját szoftverei rendeltetésszerű működésének 

biztosításáért; és (iii) a szoftverhez szükséges munkakörnyezetért. 

8.4. A Társaság a 9. pontban foglaltak szerint rendezi a SoftwareONE számláit. 

9. ÁRAK, FIZETÉS ÉS ADÓK 

9.1. A Társaság valamennyi Szerződésben rögzített, megállapodott díjjal együtt fizet a SoftwareONE-nak a Licencekért és a 

Szolgáltatásokért. Minden ár és rendelkezésre állás mindaddig módosulhat, amíg nincs vonatkozó kötelező erejű Rendelés-

visszaigazolás vagy mindkét fél által aláírt Szerződés. 

9.2. Ha egyes Licencek vagy harmadik fél által biztosított szolgáltatások, beleértve az előfizetéses szolgáltatásokat, fogyasztáson 

alapulnak, úgy az adott szolgáltatás díját a Licencbeadó vagy a szolgáltatást nyújtó társaság állapítja meg. Ezek a díjak nem 

minden esetben fixek, és a vonatkozó Szolgáltatások és Licencek Társaság általi használatától függően változhatnak. A 

Társaság áttekinti és elfogadja a számlázási modellt, és az esetleges harmadik fél által meghatározott feltételek szerint fizeti 

meg a díjakat. A harmadik fél számlázási modelljének megértéséért kizárólag a Társaság felel. 

9.3. A SoftwareONE kiszámlázza, a Társaság pedig megfizeti a számlázott összegeket és a kapcsolódó adókat, ideértve minden 

vonatkozó forrásadót, importadót és -terhet, és határon átnyúló ügyletek miatt kiszabott vámot (az olyan ügyleteknél, 

amikor a SoftwareONE és a Társaság adóilletősége más-más országban van). Amennyiben a Társaság jogszabály alapján 

köteles levonni vagy visszatartani valamilyen adót egy határokon átnyúló ügylettel kapcsolatban fizetendő összegből, a 

fizetendő összeget oly módon kell megemelni, hogy a szükséges levonást és/vagy visszatartást követően a SoftwareONE azt 

az összeget kapja kézhez, amelyet akkor kapott volna, ha semmilyen levonásra vagy visszatartásra nem kerül sor. 

9.4. Ha a felek konkrét számlázási ütemezésben nem állapodtak meg, a Társaság a SoftwareONE által nyújtott Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos valamennyi összeget minden naptári hónap végén, visszamenőleg fizet meg. 

9.5. Ha a Szerződés nem tartalmaz fizetési feltételeket, a számlák a kiállítás napját követő 14. naptári napon automatikusan 

esedékessé válnak. A felek eltérő megállapodása hiányában a Társaság által a SoftwareONE-nak fizetett valamennyi összeg 

a Licenceket vagy Szolgáltatásokat szállító SoftwareONE letelepedése szerinti ország pénznemében fizetendő. 

9.6. Ha a Társaság nem egyenlíti ki időben a tartozását, köteles a hátralékos összeg után járó kamatot és késedelmi díjat fizetni 

anélkül, hogy erre vonatkozóan külön írásos felszólítást vagy értesítést kapna. Minden lejárt tartozás után minden 

megkezdett hónap után havi 1,5%-os, illetve – ha az alacsonyabb – a jogszabály által megengedett legmagasabb kamatot 

kell fizetnie a tartozás teljes összegének kiegyenlítéséig. 

9.7. A Társaság a fiókja jogosult felhasználói miatt keletkezett összes díjat hitelkártyával, banki átutalással vagy más hasonló, 

érvényben lévő fizetési mechanizmus útján rendezi. A SoftwareONE az alkalmazandó jog által megengedett mértékig 

kérheti a Társaságtól a vásárlásokhoz kapcsolódóan a kártyakibocsátók által felszámított tranzakciós költségek 

megfizetését. A Társaság megtérít a SoftwareONE részére minden olyan csekk, hitelkártya vagy bankkártya használatával 

vagy rögzített vásárlással kapcsolatos banki költséget, amelyet a Társaság bankja vagy kártyakibocsátója felszámított. A 

Társaság megfizet minden ügyvédi költséget, bírósági eljárási díjat, behajtási díjat vagy más költséget, amely a 

SoftwareONE-nál a lejárt tartozások behajtásával kapcsolatban merült fel. 

9.8. A Társaság semmilyen összeget nem számít be a Szerződés alapján fizetendő összegekkel szemben. 

9.9. Ha a Társaság 14 (tizennégy) naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a SoftwareONE jogosult arra, hogy 

azonnali hatállyal megtiltsa a Licencek, Szolgáltatások és Eredmények használatát (a tiltásra / szolgáltatás felfüggesztésére 

vonatkozó szerződéses jog). 
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9.10. A SoftwareONE mindaddig fenntartja a Licencek „tulajdonjogát” a Szolgáltatásokhoz és Eredményekhez kapcsolódó 

valamennyi joggal, jogcímmel és érdekeltséggel együtt, amíg a Társasággal szemben a szolgáltatás időpontjában vagy a 

szállított tételekhez kapcsolódóan fennálló jövőbeni fizetési követelések kiegyenlítésre nem kerültek. Folyószámlák 

tekintetében a jogfenntartást a Társaság beszámítást követő egyenlege vagy fennálló követelései feletti biztosítéknak kell 

tekinteni. 

10. SZAVATOSSÁGOK ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÁS  

10.1. Mindegyik fél kijelenti, hogy (a) a honosságuk joga szerint érvényesen működő, megfelelő gazdasági helyzetben lévő jogi 

személy; (ii) teljes körű jogosultsággal és felhatalmazással bír a jelen Feltételek és bármely Szerződés megkötésére, amelyek 

a felek között létrejött kötelező megállapodást testesítenek meg; és (iii) a felek jelen Feltételek szerinti teljesítése 

semmilyen harmadik fél felé fennálló kötelezettséget nem sért. 

10.2. A Társaság tudomásul veszi, hogy a SoftwareONE csak olyan Licenceket szállít az alkalmazandó EULA és TF szerint, amelyek 

a Licencbeadó részéről korlátozott szavatosságot tartalmazhatnak. A Társaság minden Licencekkel kapcsolatos jogára és 

jogorvoslati lehetőségére, szavatosságára, felelősségére és kárfelelősségére az alkalmazandó EULA, TF vagy más 

dokumentáció az irányadó. A Társaság tudomásul veszi, hogy a Licencbeadó szoftverét csak akkor használhatja, ha előzőleg 

EULA-t, TF-et vagy más hasonló végfelhasználói megállapodást kötött a Licencbeadóval. Az EULA / TF vagy más 

megállapodás tartalmazza a megvásárolt licencekre vonatkozó nyilatkozatokat és szavatosságvállalásokat. A SoftwareONE 

semmilyen nyilatkozatot nem tesz és szavatosságot nem vállal a Licencekkel vagy szoftverekkel kapcsolatban. 

10.3. Minden SoftwareONE által forgalmazott harmadik féltől származó szolgáltatás a szolgáltató korlátozott szavatossága 

mellett kerül átadásra. A nem a SoftwareONE által teljesített, harmadik féltől származó szolgáltatások tekintetében fennálló 

szavatosságokra kizárólag a szolgáltató vonatkozó szabályzatai és eljárásai irányadók. A SoftwareONE semmilyen kifejezett 

vagy hallgatólagos szavatosságot nem vállal harmadik felek szolgáltatásaiért. 

10.4. A SoftwareONE kijelenti és szavatolja, hogy (a) a jelen Feltételeknek és a vonatkozó Szerződésnek megfelelő képességekkel, 

képzettséggel és tapasztalattal rendelkező személyzetet használ a Szolgáltatások teljesítésére és a Licencek átadására; és (b) 

professzionális és szakszerű módon, a vonatkozó Szerződéssel és minden vonatkozó jogszabállyal és egyéb előírással 

összhangban teljesíti a Szolgáltatásokat. 

10.5. Amennyiben írásbeli megállapodás van a szolgáltatási szintről (SLA), a szolgáltatási szintről szóló megállapodások 

megsértése csak akkor tekintendő relevánsnak, és minősül a jelen Feltételek és a vonatkozó Szerződés súlyos 

megszegésének, ha a SoftwareONE vétkesen (szándékosan vagy gondatlanul) szegte meg az SLA paramétereit, és ha az 

adott sértő magatartás legalább 3 (három) hónapig fennállt; ezenkívül a SoftwareONE csak akkor vonható felelősségre a 

Szolgáltatás (pl. Felhőalapú szolgáltatás) elérhetetlensége miatt, ha az a rendes vagy rendkívüli szervizelési/karbantartási 

időszakon kívül lép fel (a szervizelési időszakokat a vonatkozó Szolgáltatás SLA dokumentuma határozza meg). Az SLA 

megsértése miatti szolgáltatás-jóváírás vagy büntetés a Társaság kizárólagos jogorvoslata, és a fent meghatározott 

követelésekhez kapcsolódóan a SoftwareONE további kötelezettségei és felelőssége kizártak. 

10.6. A JELEN 10. PONTBAN, ILLETVE A VONATKOZÓ EULA-BAN, TF-BEN, SZOLGÁLTATÁSLEÍRÁSBAN MEGHATÁROZOTTAKON 

TÚLMENŐEN A SOFTWAREONE KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDEN EGYÉB SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST, IDEÉRTVE A 

KERESKEDELMI VAGY KONKRÉT FELHASZNÁLÁSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGRE, 

JOGTISZTASÁGRA ÉS EGYÉB JOGCÍMRE VONATKOZÓ VALAMENNYI SZAVATOSSÁGOT, ILLETVE A BIZONYOS ÜZLETI 

ELJÁRÁSMÓDBÓL, HASZNÁLATBÓL VAGY KERESKEDELMI GYAKORLATBÓL EREDŐ SZAVATOSSÁGOKAT.  

11. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS  

11.1. A SoftwareONE-nak rajta keresztül elérhető Licencekkel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos károkért fennálló felelőssége a 

kárt előidéző incidenst megelőző tizenkét naptári hónapban a Társaság által a vonatkozó Licencekért vagy Szolgáltatásokért 

fizetett összegek értékére van korlátozva. A SoftwareONE semmilyen körülmények között nem felel semmilyen járulékos, 

következményi, közvetett, indirekt kárért vagy büntető jellegű kártérítésért, ideértve a késedelemből, elmaradt haszonból, 

elveszett üzleti lehetőségből, elveszett tartalomból, az üzletmenet megszakadásából vagy a jóhírnév vesztésből eredő 

károkat, amelyek a jelen Feltételek vagy bármely Szerződés kapcsán vagy azokkal összefüggésben felmerülhetnek, még 
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akkor sem, ha az adott felet tájékoztatták arról, hogy bármilyen jogelméleti alapon (akár szerződésen kívüli károkozás vagy 

más elmélet alapján) fennáll az ilyen kár bekövetkezésének lehetősége vagy valószínűsége. 

11.2. A JELEN FELTÉTELEK EGYETLEN RENDELKEZÉSE SEM KORLÁTOZZA A FELEK ALÁBBIAK TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ 

FELELŐSSÉGÉT:  (A) ÁLTALA GONDATLANUL OKOZOTT HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS; (B) CSALÁS VAGY CSALÁRDUL 

HAMIS ÁLLÍTÁS; (C) SZÁNDÉKOS FÉLREVEZETÉS; (D) A MÁSIK FÉL SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGAINAK 

MEGSÉRTÉSE; (E) TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK MEGSZEGÉSE; (F) A TÁRSASÁG FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI, VAGY (G) 

AMIÉRT AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT NEM KORLÁTOZHATÓ A FELELŐSSÉG. 

11.3. A Társaság elfogadja, hogy semmisnek és hatálytalannak minősül a Licencek vagy Szolgáltatások vásárlásához kapcsolódóan 

a SoftwareONE részére átadott valamennyi Szerződés vagy egyéb dokumentum, amely a Társaság számára nyújtott 

szavatosságot vagy olyan megfogalmazást tartalmaz, amely a SoftwareONE-ra nézve kötelezettséget keletkeztethet, vagy a 

jelen Feltételekkel ellentétes, kivéve amennyiben megfelel az 1. pontban megfogalmazott integrálási követelményeknek. 

11.4. Egyes joghatóságok nem engedik meg a szavatosságok vagy kártérítési kötelezettségek korlátozását vagy kizárását, így 

előfordulhat, hogy a kártérítési korlátozások nem érvényesek. 

12. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK, SZT-VEL KAPCSOLATOS KÁRFELELŐSSÉG 

12.1. A jelen 12. pontban foglalt kifejezetten eltérő rendelkezések kivételével a jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem 

biztosít a Társaságnak semmilyen jogot, jogcímet vagy érdeket a Licencekben vagy Szolgáltatásokban foglalt Szellemi 

alkotásokhoz fűződő jogokhoz kapcsolódóan, amelyek mindenkor a SoftwareONE vagy – adott esetben – a Licencbeadók 

tulajdonában maradnak. 

12.2. A SoftwareONE segíti a Társaságot a kapcsolódó követelések vagy problémák Licencbeadóval való rendezésében. A Társaság 

tudomásul veszi, hogy a SoftwareONE nem a Licencek kiadója vagy fejlesztője, és kizárólag a Licencbeadó által biztosított 

szavatosságok vagy kárfelelősségek vagy licencjogok érvényesek. 

12.3. A Társaság kijelenti és szavatolja, hogy a Licenceket saját céges használatára, és nem viszonteladásra vásárolja. 

12.4. Ha a jelen Feltételek ellentmondásba kerülnek az EULA-val/TF-fel vagy a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogok körére 

vonatkozó hasonló megállapodással, a Társaság felé vállalt kijelentésekkel és szavatosságokkal, az EULA/TF élvez 

elsőbbséget. 

12.5. Az Eredmények teljes és végleges kifizetésekor a SoftwareONE időben korlátlan, világszerte érvényes, teljesen kifizetett, 

jogdíjmentes engedélyt kell  adnia, és ezúton meg is ad a Társaságnak a vonatkozó Eredmények cégen belüli célokra való 

használatára. 

12.6. A SoftwareONE SZT-jével kapcsolatban minden jog, jogcím és érdekeltség a SoftwareONE-t illeti meg, függetlenül attól, 

hogy azok már a jelen Feltételek hatálybalépésekor a SoftwareONE birtokában voltak-e, vagy a SoftwareONE a 

Szolgáltatások teljesítése folyamán fejlesztette ki, javította vagy korrigálta őket. Ha a SoftwareONE bármilyen SoftwareONE 

SZT-t vagy Tudástőkét foglal bele az Eredményekbe, a SoftwareONE korlátozott, teljesen kifizetett, jogdíjmentes, nem 

kizárólagos, nem átruházható, nem átadható, (kizárólag a licencfeltételek megszegése miatt) visszavonható licencet enged a 

Társaságnak a következők használatára, másolására, módosítására, fejlesztésére és fenntartására: (i) a SoftwareONE SZT 

(ide nem értve a Tudástőkét) a cégen belüli célokra, és kizárólag az Eredmények használatához szükséges mértékig; és (ii) a 

SoftwareONE SZT-ben vagy az Eredményekben megtestesülő Tudástőke, a cégen belüli célokra. 

12.7. A Szolgáltatás részeként szállított Harmadik felet megillető Szellemi Alkotásokhoz fűződő joghoz a Társaság az adott 

harmadik fél által meghatározott feltételek alapján kap hozzáférést, amely feltételeket a SoftwareONE kérésre átad a 

Társaságnak. 

12.8. A Társaság visszavonható, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt biztosít a SoftwareONE-nak a Társaság Szellemi 

alkotásokhoz fűződő jogainak a használatára, annak érdekében, hogy a SoftwareONE teljesíteni tudja a Szolgáltatásokat 

vagy új Szolgáltatásokat tudjon meghatározni a Társaság számára. A Társaság minden egyéb Szellemi  alkotásokhoz fűződő 

jogokhoz kapcsolódó jogot, jogcímet és érdeket fenntart. 
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12.9. A Társaság nem fordítja vagy fejti vissza, frissíti vagy módosítja a SoftwareONE SZT-jét vagy bármely Eredményt célzatos 

módon a SoftwareONE SZT felfedése érdekében, és Kapcsolt vállalkozásainak, illetve harmadik félnek sem engedi meg ezt. 

Ha a Társaság bármilyen inputot, megjegyzést vagy javaslatot tesz a Szolgáltatásokkal, a SoftwareONE SZT-vel vagy a 

SoftwareONE üzleti és technológiai terveivel kapcsolatban, ideértve a Szolgáltatások vagy a SoftwareONE SZT esetleges 

létrehozására, fejlesztésére, módosítására, javítására vagy fejlesztésére vonatkozó megjegyzéseket és javaslatokat 

(együttesen: „Visszajelzés”), a Társaság időben korlátlan, nem kizárólagos, világszerte érvényes, jogdíjmentes engedélyt ad, 

és ezúton meg is ad a SoftwareONE-nak a Visszajelzés korlátozás nélküli használatára. 

12.10. Aggregált adatok és analitikai adatok. Az esetleg bármely Szerződésben foglalt ellentétes rendelkezésektől függetlenül, a 

SoftwareONE összerendezheti és megtarthatja a Szolgáltatások segítségével gyűjtött és azokon keresztül küldött Aggregált 

adatokat és a Szolgáltatások teljesítése során létrehozott Analitikai adatokat a Szolgáltatásai, a SoftwareONE SZT és 

Tudástőke működtetése, fenntartása, elemzése és fejlesztése céljából, valamint új szolgáltatások, illetve SoftwareONE SZT 

és Tudástőke kutatása és fejlesztése céljából.  „Aggregált adatok”: a Szolgáltatások igénybevétele és használata folyamán a 

felhasználóktól gyűjtött vagy általuk küldött, megerősített vagy átadott adatok és információk. „Analitikai adatok”: a 

SoftwareONE által a Szolgáltatásai, a SoftwareONE SZT és Tudástőke használatáról készített elemzés. Az Aggregált 

adatokhoz és Analitikai adatokhoz fűződő valamennyi jog, jogcím és érdekeltség megilleti a SoftwareONE-t, feltéve hogy az 

Aggregált adatokat és Analitikai adatokat úgy anonimizálták, hogy azokból sem a Társaság, sem más felhasználó nem 

azonosítható. 

12.11. A SoftwareONE kárfelelőssége A SoftwareONE mentesíti és megvédi a Társaságot minden olyan közvetlen kártérítési 

kötelezettség alól, amely egy harmadik fél olyan követeléséből ered, amely szerint az Eredmények az adott harmadik fél 

bármely szabadalmát, szerzői jogát vagy üzleti titokkal kapcsolatos jogát sértik. A SoftwareONE-t semmilyen körülmények 

között nem terheli kötelezettség a 12. pont alapján, és a SoftwareONE nem tartozik felelősséggel semmilyen követelés vagy 

per tekintetében, amennyiben a követelés oka vagy előidézője az volt, hogy (a) a Társaság az általa vagy harmadik fél által 

fejlesztett szoftverrel, szolgáltatással vagy termékkel kombinálta vagy azzal együtt használta az Eredményeket; (b) a 

SoftwareONE-on kívül bárki más módosította az Eredményeket; (c) a Társaság folyamatos, állítólagosan jogsértő 

tevékenysége, miután már megkapta azon módosításokat, amelyekkel az állítólagos jogsértés elkerülhető lenne; vagy (d) a 

Társaság a vonatkozó Szerződéssel össze nem egyeztethető módon használja az Eredményeket. Amennyiben az 

Eredmények jogsértéssel kapcsolatos követelés tárgyát képezik, a SoftwareONE a saját választása szerint (i) megszerezheti a 

Társaság számára az Eredmények további használatához szükséges jogot; (ii) olyan változtatást, módosítást vagy korrekciót 

hajthat végre az Eredményeken, hogy azok jogsértő jellege megszűnjön, anélkül, hogy a Társaság észszerű megítélése 

szerint jelentős funkciócsökkenés következne be; vagy (iii) a Társaság számára költségmentesen a jogsértő Eredményeket 

nem jogsértőre cseréli, feltéve hogy a kicserélés a Társaság észszerű megítélése szerint nem jár jelentős 

funkciócsökkenéssel.  Ha a SoftwareONE észszerű megítélése szerint a fentiek egyike sem észszerű, a Társaság 

visszaszolgáltatja a jogsértő Eredményeket, és a SoftwareONE haladéktalanul visszatérít minden összeget, amelyet a 

Társaság a jelen Feltételek alapján az adott Eredményekért fizetett. 

12.12. A Társaság kárfelelőssége A Társaság mentesíti és megvédi a SoftwareONE-t minden olyan kártérítési kötelezettségtől, 

amely egy harmadik fél arra vonatkozó követeléséből eredően merül fel, hogy a Társaság azon Vagyona vagy a Társaság 

azon Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogai, amelyeket a SoftwareONE a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt, a harmadik 

felet megillető bármilyen szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet vagy üzleti titokkal kapcsolatos jogot sért. 

12.13. Helytállási kötelezettségek, kizárólagos jogorvoslat. A helytállásra kötelezett fél azon kötelezettsége, hogy a 12. pont szerint 

mentesítse a mentesítésre jogosult felet, csak akkor érvényes, ha a mentesítésre jogosult fél (a) azonnal írásban értesítette 

a helytállásra kötelezett felet a követelésről; (b) a követeléssel szembeni védekezés irányítását átadta a helytállásra 

kötelezett félnek; és (c) az észszerű mértékig együttműködött a követeléssel szembeni védekezésben, a helytállásra 

kötelezett fél költségén. A 12. pont a mentesítésre jogosult fél rendelkezésére álló egyedüli és kizárólagos jogorvoslati 

lehetőséget szabályozza, és a helytállásra kötelezett fél fent meghatározott követelések tekintetében fennálló 

kötelezettségét és felelősségét teljeskörűen fogalmazza meg. 
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13. TÁMOGATÁS 

A SoftwareONE csak akkor nyújt bármilyen technikai támogatást, képzést vagy telepítési szolgáltatást, ha az adott Szerződés 

kimondottan rendelkezik erről. Ha a SoftwareONE további használati díj felszámítása nélkül támogatási szolgáltatást nyújt (pl. 

Felhőalapú szolgáltatás formájában), fenntartja a jogot arra, hogy a szerződéses évre meghatározott számban korlátozza a 

támogatásigényléseket, és minden más tekintetben díjköteles támogatási szolgáltatást ajánljon fel a Társaságnak.  

14. IDŐTARTAM, FELMONDÁS, FENNMARADÓ RENDELKEZÉSEK 

14.1. A Szerződés, beleértve a jelen Feltételeket, a Rendelés-visszaigazolás kiállításával, megküldésével vagy – adott esetben – a 

Szolgáltatások/Licencek szállításával válik hatályossá, és mindaddig fennmarad, amíg a benne foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően fel nem mondják. Ha a Szerződés – amely rövidebb vagy hosszabb időtartamról is rendelkezhet –, eltérő 

megállapodást nem tartalmaz, az irányított Szolgáltatásokra (meghatározását lásd az adott Szerződésben) irányuló 

Szerződés 1 éves (egyéves) időtartamra jön létre („Kezdeti időtartam”). A Szerződésben foglalt kivételek mellett, a Kezdeti 

időtartamot követően az irányított Szolgáltatásokra irányuló Szerződés újabb 30 (harminc) napos időtartamokkal 

automatikusan meghosszabbodik. 

14.2. A SoftwareONE bármikor és bármilyen okból felmondhat minden Szerződést és módosíthatja a jelen Feltételeket a másik 

Félnek 30 (harminc) nappal korábban küldött írásos értesítés útján. A jelen Feltételek rendelkezései bármely Szerződés 

felmondásán túl is érvényesek a lejáratig. 

14.3. Bármely fél azonnali hatállyal, a másik félnek küldött írásos értesítés útján felmondhatja a Feltételeket vagy az azok alapján 

kötött bármely Szerződést, ha (a) a másik fél lényegesen megszegi a Feltételek vagy a vonatkozó Szerződés szerinti bármely 

kötelezettségét, és az erre irányuló írásos értesítéstől számított 30 (harminc) napon belül nem orvosolja azt, vagy 

amennyiben a szerződésszegés 30 (harminc) napon belül nem orvosolható, a szerződésszegő fél a 30 (harminc) napos 

időtartamon belül nem intézkedik a szerződésszegés orvoslása érdekében; (b) a másik fél felfüggeszti a tartozásai kifizetését 

vagy ezzel fenyeget, vagy nem tudja fizetni az esedékessé váló tartozásait, vagy elismeri, hogy képtelen a tartozásai 

fizetésére, vagy az adósságai átütemezésével, illetve a hitelezőivel való egyezségkötéssel kapcsolatos eljárásban, illetve 

felszámolási vagy fizetési moratóriummal kapcsolatos eljárásban, vagy bármilyen egyéb, jogutód nélküli megszűnést 

eredményező eljárásban érintett; (c) a fél jogosulttá válik arra, hogy a másik fél vagyona vonatkozásában csődgondnokot 

nevezzenek ki; (d) a másik fél egy hitelezője vagy a vagyonát megterhelő személy lefoglalja vagy birtokba veszi a másik fél 

vagyoni eszközeinek egészét vagy bármely részét, vagy arra pénzügyi válsághelyzettel kapcsolatos, végrehajtási, elkobzási 

vagy más eljárást vezethetnek vagy hajtanak végre, illetve  e célból ellene pert vezetnek, és a lefoglalást vagy eljárást 10 

(tíz) Munkanapon belül nem szüntetik meg; vagy (e) a másik fél az üzleti tevékenysége egészét vagy lényeges részét 

felfüggeszti, beszünteti, illetve annak felfüggesztésével vagy beszüntetésével fenyeget. 

14.4. Az 1., 3., 4., 8.4., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21. és 22. pont a jelen Feltételek megszűnése után is fennmarad. 

15. VIS MAIOR 

A SoftwareONE nem felel a Társaság felé olyan kárért, amelyet a Társaság közvetlenül vagy közvetve amiatt szenved el, hogy a 

Licencek és Szolgáltatások SoftwareONE általi szállítását a közvetlenül vagy közvetve észszerű ellenőrzésén kívül eső körülmények 

vagy események – ideértve többek között a természeti katasztrófákat, a háborút, lázadást, sztrájkot, munkáskizárást, tűzvészt, 

árvizet és vihart – akadályozzák meg, hátráltatják, késleltetik vagy teszik gazdaságtalanná. 

16. TITOKTARTÁS 

16.1. Fogalommeghatározások. „Bizalmas információk” az olyan nem nyilvános információk, amelyek verseny- vagy kereskedelmi 

szempontból érzékenyek, jogvédettek, pénzügyi, üzleti titok jellegűek, vagy olyan információk, amelyek adatvédelmi 

érdekeket érintenek vagy implikálnak. Bizalmas információ minden „Bizalmasként” vagy „Jogvédettként” megjelölt 

információ, üzleti terv, stratégia, előrejelzés, elemzés, pénzügyi információ, munkavállalói információ, technológiai 

információ, üzleti titok, termékadat, műszaki adat, specifikáció, dokumentáció, szabályok és eljárások, módszerek, 

szerződések, prezentációk, know-how, terméktervek, üzleti módszerek, termékfunkciók, adatok, vásárlók, piacok, 

versenytársakra vonatkozó elemzések, adatbázisok, formátumok, módszertanok, alkalmazások, fejlesztések, találmányok, 

eljárások, fizetési, szállítási és ellenőrzési eljárások, dizájnok, rajzok, algoritmusok, mérnöki, marketing- vagy pénzügyi 
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formulák vagy információk és más olyan információk, amelyeket a Fogadó fél az adott körülmények között észszerűen 

gondolhat bizalmasnak. 

16.2. Kivételek a titoktartási kötelezettség alól. A Bizalmas információk nem foglalják magukban az olyan információkat, (i) 

amelyek már a közlést megelőzően ismertek voltak a Fogadó fél előtt; (ii) jelenleg köztudomásúak vagy nem a Fogadó 

félnek betudható cselekmény következtében azzá válnak; (iii) a felfedésre jogosult harmadik féltől kerülnek a Fogadó félhez; 

(iv) amelyeket a Fogadó fél a Közlő fél előzetes írásos hozzájárulása mellett fed fel; (v) amelyeket a Fogadó fél hozott létre 

utólag, a jelen Szerződés hatálya alatt történt információátadástól függetlenül, és a Közlő fél Bizalmas információinak 

használata vagy az azokhoz való hozzáférés nélkül; vagy (vi) amelyeket kormányzati előírás vagy bírósági végzés alapján kell 

átadni. 

16.3. Titoktartási kötelezettségek. Mindegyik fél tudomásul veszi, hogy bizonyos, a másik féltől megszerzett információk a másik 

fél Bizalmas információi lehetnek. A Bizalmas információkat szerző fél (a „Fogadó fél”) a Bizalmas információkat átadó fél 

(„Közlő fél”) Bizalmas információi tekintetében ugyanolyan fokú gondosságot és védelmet tanúsít, mint a saját Bizalmas 

információi tekintetében, de minden esetben legalább az észszerűség által megkívánt gondossági szintet biztosítja. A 

Fogadó fél és személyzete csak a vonatkozó Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben 

használhatja fel a Közlő fél Bizalmas információit. A Fogadó fél sem közvetlenül, sem közvetve nem fedheti fel, terjesztheti, 

teheti újra közzé a Közlő fél Bizalmas információját, és harmadik félnek nem engedhet ahhoz hozzáférést. A Fogadó fél csak 

annyiban fedhet fel Bizalmas információt a személyzete tagjainak, amennyiben nekik ismerniük kell az adott Bizalmas 

információt ahhoz, hogy a Fogadó fél teljesíteni tudja a vonatkozó Szerződés szerinti kötelezettségeit, és ha az adott 

személyek írásban vállalták a jelen Feltételekben foglalt titoktartási kötelezettségek betartását. 

16.4. Ideiglenes intézkedés. A felek tudomásul veszik, hogy a Bizalmas információkkal kapcsolatos kötelezettségek bárminemű 

megsértése nehezen felmérhető, de mégis valós károkat okozna a másik félnek, amelyek kártérítés megítélésével nem 

orvosolhatók. Ennek megfelelően ilyen jogsértés esetén a másik fél azonnal jogosulttá válik a bíróság által elrendelt 

ideiglenes intézkedésre vagy az adott kötelezettségek érvényesítésére alkalmas egyéb végzésre. A fél számára biztosított 

ideiglenes intézkedés az adott félnek egyébként jogszabály alapján járó egyéb jogok és jogorvoslati lehetőségek mellett 

érvényes. Az a fél, amellyel szemben ilyen ideiglenes intézkedést hoznak, köteles megfizetni a másik félnek az intézkedés 

érvényesítése során felmerült minden indokolt költségét, beleértve az ügyvédi munkadíjakat is. 

17. ADATVÉDELEM 

17.1. A felek gondoskodnak arról, hogy a Személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és egyéb 

előírásoknak megfelelően kezeljék. 

17.2. Ha a SoftwareONE kizárólag a megállapodás szerinti Szolgáltatások nyújtása céljából, a Társaság nevében és utasításai 

szerint eljárva kezel Személyes adatokat, a SoftwareONE az érintett Személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megteszi az 

adatok védelme érdekében szükséges technikai és szervezési intézkedéseket. A Társaság elfogadja, hogy a SoftwareONE 

további adatfeldolgozóként és alvállalkozóként bevonhatja a Szolgáltatásokban közreműködő kapcsolt vállalkozásait. 

17.3. A GDPR (általános adatvédelmi rendelet, (EU) 2016/679) alkalmazásában a következő szabály érvényesül: amennyiben a 

SoftwareONE Szolgáltatásainak igénybevétele azzal jár, hogy a SoftwareONE a Társaság nevében és utasításai szerint 

Személyes adatokat dolgoz fel, a felek kötelesek külön adatfeldolgozási szerződést kötni. 

18. AUDITÁLÁSI JOGOK 

A SoftwareONE előzetes értesítés alapján a rendes munkaidőn belül bármikor jogosult személyesen vagy titoktartásra kötelezett 

harmadik fél útján a helyszínen ellenőrizni, hogy a Társaság teljesíti-e a jelen Feltételekben vagy a vonatkozó Szerződésben foglalt 

követelményeket. Az ellenőrzést a Társaság működését a lehető legkisebb mértékben érintő módon kell végrehajtani. A 

SoftwareONE az ellenőrzés részeként a Társaság dokumentációjába és beszámolóiba is betekinthet. A Társaság engedélyezi a 

SoftwareONE számára a releváns információk, adatbázisok, naplófájlok és hasonlók e célból történő megtekintését, és lehetővé 

teszi, hogy a SoftwareONE vagy a harmadik fél ellenőrizhesse a jelen Feltételek és/vagy a Szerződés betartását. A Társaság minden 

tőle telhetőt megtesz a SoftwareONE vagy a harmadik fél támogatása érdekében. 
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19. EXPORTELLENŐRZÉS 

19.1. Mindegyik fél megfelel a vonatkozó Szerződéssel kapcsolatos vagy abból eredő összes problémára vonatkozó Szankciós 

szabályoknak, és tudomásul veszi, hogy a felek jogviszonyában kizárólagosan felel a Szankciós szabályoknak való megfelelés 

biztosításáért. 

19.2. A SoftwareONE minden olyan felhatalmazást és engedélyt megszerez, amely a jelen Szerződés alapján a Társaságnak 

szállított vagy eladott Licencek, Szolgáltatások és Eredmények kivitelére vonatkozó Szankciós szabályoknak való 

megfeleléshez szükséges. 

19.3. Egyik fél sem cselekszik vagy mulaszt olyan módon, hogy azzal a másik felet a Szankciós szabályokat sértő helyzetbe hozza. 

20. VESZTEGETÉSELLENES RENDELKEZÉSEK 

20.1. A felek a Szerződés tárgyalásával, megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban nem követnek el, és nem engedélyeznek 

vagy hagynak jóvá az alkalmazandó vesztegetésellenes vagy korrupcióellenes jogszabályokat vagy egyéb előírásokat sértő 

cselekményt. Ez a kötelezettség különösen a kormányzati tisztviselők, hatóságot képviselő személyek vagy azok partnerei, 

hozzátartozói vagy közeli barátai részére juttatott jogellenes kifizetésekre vonatkozik. 

20.2. A felek nem ajánlhatnak vagy adhatnak a másik fél nevében eljáró alkalmazottnak, képviselőnek vagy harmadik félnek, 

illetve nem fogadhatnak el a másik fél nevében eljáró alkalmazottól, képviselőtől vagy harmadik féltől semmilyen – 

pénzbeni vagy nem pénzbeni – jogosulatlan ajándékot vagy előnyt a Szerződés tárgyalásához, megkötéséhez vagy 

teljesítéséhez kapcsolódóan. 

20.3. Mindegyik fél haladéktalanul tájékoztatja a másik felet, ha a Szerződés tárgyalásával, megkötésével vagy teljesítésével 

kapcsolatos korrupcióról szerez tudomást, vagy ilyen gyanúja merül fel. 

21. VITARENDEZÉS ÉS IRÁNYADÓ JOG  

A Szerződésre, illetve a tárgyával vagy létrejöttével kapcsolatos vagy abból eredő bármely jogvitára vagy követelésre (beleértve a 

szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos vitákat vagy követeléseket) és azok értelmezésére a Szerződést megkötő SoftwareONE 

vállalat cégbejegyzésének helye szerinti ország/állam jogszabályai az irányadók, a kollíziós magánjogi szabályok kizárásával. A 

Szerződésre nem vonatkozik az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény. A felek visszavonhatatlanul 

elfogadják, hogy az ilyen viták rendezése a Szerződést megkötő SoftwareONE vállalat cégbejegyzésének helye szerinti ország/állam 

bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik.  

22. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

22.1. A jelen Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem hat negatívan a 

fennmaradó rendelkezések érvényességére vagy kikényszeríthetőségére. 

22.2. Minden előírt vagy megengedett értesítést és más üzenetet írásban kell küldeni. 

22.3. Amennyiben a SoftwareONE nem tudja kikényszeríteni a jelen Feltételek egy rendelkezését, ez nem jelenti azt, hogy 

lemondott volna az adott rendelkezés érvényesítéséről, és semmilyen módon nem befolyásolja az annak későbbi 

kikényszerítésére való jogát. 

22.4. A jelen Feltételekben szereplő címek vagy bekezdéscímek csak az eligazodást szolgálják, és semmilyen módon nem 

határozzák meg vagy magyarázzák a Feltételek adott bekezdését vagy rendelkezését. 

22.5. A jelen Feltételek vagy bármely Szerződés egyetlen rendelkezése sem tekinthető vagy értelmezhető úgy, mint ha partneri 

viszonyt vagy közös vállalatot alapítana a felek között, vagy a felek bármelyikét a másik fél megbízottjává tenné, vagy 

bármely felet felhatalmazna a másik fél helyett és nevében való kötelezettségvállalásra. 

22.6. A jelen Feltételek a Szerződésekkel együtt a felek között a tárgyban létrejött teljes megállapodást tartalmazzák, és minden 

más megállapodást és megegyezést felülírnak. 


