
Végfelhasználói licencszerződés 

Ez az Ön és az ABBYY között létrejött végfelhasználói licencszerződés („EULA”) az ABBYY® szoftver 

Ön általi használatára vonatkozik. Az ABBYY szoftver letöltésével, telepítésével vagy használatával, vagy 

jelen EULA bármilyen kifejezett elfogadásával beleegyezik a jelen EULA feltételeinek betartásába. Ön 

elfogadja, hogy ez az EULA jogilag kötelező érvényű és végrehajtható, mint bármely Ön által aláírt írásos 

tárgyalásos megállapodás. Ha nincs felhatalmazása vagy engedélye a jelen EULA megkötésére, vagy 

nem ért egyet annak feltételeivel, ne használja az ABBYY szoftvert, és tiltsa le, távolítsa el és törölje azt a 

rendszereiről és a számítógépeiről. 

1. Fogalommeghatározások 

Az „ABBYY”  jelentése: (i) az ajánlatban szereplő ABBYY szervezet, ha az  ABBYY szoftvert 

közvetlenül az ABBYY-tól vásárolta; vagy (ii) ha az ABBYY szoftvert egy partnertől vásárolta, vagy más 

módon az ajánlaton kívül, akkor az ABBYY szervezet meghatározása az ABBYY honlapján 

https://www.abbyy.com/eula/table/ található szabályok szerint történik.    

„ABBYY tartalma”: (a) az ABBYY által az Ön részére az ABBYY-szoftver Ön általi használatának 

részeként átadott tartalom vagy adat, valamint (b) az ABBYY marketinganyagai. 

„ABBYY szoftver”: az ajánlatban és/vagy a Termékspecifikus feltételekben említett szoftvertermék, 

amelyet a Termékspecifikus feltételek részletesebben ismertetnek. 

„Partnervállalat”: minden olyan társaság vagy vállalat, amely közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi az 

érintett felet, vagy annak ellenőrzése alatt áll, vagy azzal közös ellenőrzés alatt áll, ahol az „ellenőrzés” 

azt jelenti, hogy: (a) az érintett fél több mint 50% -át birtokolja; vagy (b) képes az érintett fél ügyeit 

bármilyen törvényes eszközzel irányítani (például olyan szerződéssel, amely lehetővé teszi az 

ellenőrzést). 

„Jóváhagyott forrás”: az ABBYY vagy egy ABBYY partner.  

 „Jogosult felhasználók”: az Ön felhasználói, az Ön partnervállalatai, az Ön harmadik fél szolgáltatói és 

azok minden olyan felhasználója, akik az Ön nevében hozzáférhetnek az ABBYY szoftverhez és 

használhatják azt.  

„Bizalmas információ”: az átadó fél („Átadó”) nem nyilvános tulajdonú információja, amelyet az átvevő 

fél („Átvevő”) a jelen EULA-val kapcsolatban szerzett meg, és amelyet (a) feltűnően bizalmasként jelöltek 

meg vagy ha szóban közölték, akkor 30 napon belül írásban összefoglaltak az Átvevőnek, és 

bizalmasként jelöltek meg; vagy (b) olyan információ, amelyet jellegénél fogva ésszerűen bizalmasnak 

kell tekinteni.  Az ABBYY szoftver és dokumentáció, beleértve az értékelési verziókat, a visszajelzéseket 

és a titkosítási kulcsokat, az ABBYY bizalmas információi.  

„Szállítás napja”: (a) az Ön ajánlatában szereplő dátum, vagy (b) amennyiben nem állapodtak meg 

dátumról, a legkorábbi: (i) az a dátum, amikor az ABBYY az ABBYY szoftvert tartalmazó kézzelfogható 

adathordozót szállítja; vagy (ii) az az időpont, amikor az ABBYY szoftver letöltése elérhetővé válik az Ön 

számára. 

„Dokumentáció”: az ABBYY által forgalmazott műszaki specifikációk és használati anyagok, amelyek 

meghatározzák az adott ABBYY-szoftver funkcióit és képességeit. 

„ISV forgalmazás”: harmadik fél végfelhasználók részére történő forgalmazás harmadik féltől származó 

szoftvermegoldással együtt vagy abba integrálva és/vagy azzal együtt.  

„Ajánlat”: az ABBYY által kibocsátott írásos dokumentum, például kötelező érvényű megrendelés, 

megállapodás, árajánlat vagy számla, amely meghatározza az Ön számára licencbe adandó 

ABBYY-szoftvert, amely tartalmazhat kiegészítéseket, mennyiséget, árat, fizetési feltételeket, előfizetési 

időtartamot, mennyiségi egységeket és egyéb feltételeket. Az egyes ajánlatok akkor kötelező érvényűek, 

https://www.abbyy.com/eula/table/


ha azokat Ön és az ABBYY is aláírta vagy más módon elfogadta, és az ajánlat és a jelen EULA közötti 

ellentmondás esetén az ajánlat az irányadó.  

„Partner”: az ABBYY által az ABBYY szoftver forgalmazására, promóciójára és viszonteladására, illetve 

az ABBYY szoftverhez tartozó titkosítási kulcs(ok) biztosítására felhatalmazott szervezet. 

„Személyes adatok”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 

információ. 

„Termékspecifikus feltételek”: kifejezetten az ABBYY szoftver egy adott darabjára vonatkozó feltételek, 

amelyeket a jelen szerződés A. függeléke határoz meg, és amelyek a jelen EULA szerves részét képezik. 

„Titkosítási kulcs”: az ABBYY szoftverre vonatkozó információkat tartalmazó szoftverkulcs, amelyet az 

ABBYY szoftverre vonatkozó szerzői jogok védelmére használnak. A titkosítási kulcsban tárolt adatok 

megegyeznek a licenc terjedelmével, és az ABBYY szoftver részét képezik. 

„SM-feltételek”: az ABBYY-nak az ABBYY szoftverhez kapcsolódó támogatási és karbantartási 

szolgáltatásokra vonatkozó feltételei. Az SM feltételeket az ABBYY időről időre változtathatja, és a jelen 

EULA szerves részét képezik. Az SM feltételek aktuális verziója a következő címen érhető el: 

https://www.abbyy.com/sm-terms/  

„Előfizetés”: az Ön arra vonatkozó kötelezettségvállalását jelenti, hogy az előfizetési időtartam alatt díjat 

fizet az ABBYY részére a használati jogokért, a vonatkozó ajánlatban meghatározott díjaknak 

megfelelően, és az ilyen fizetés ellenében, az ABBYY arra vonatkozó kötelezettségvállalását jelenti, hogy 

az előfizetési időtartam alatt használati jogokat biztosít Önnek.   

„Előfizetési időtartam”: az az időszak, amely alatt az ABBYY a szállítás napján kezdődő és az előfizetés 

lejáratáig vagy megszűnéséig tartó időtartamra használati jogokat biztosít Önnek, amely időszak alatt 

Önnek jogában áll a vonatkozó ABBYY-szoftvert a jelen EULA szerint használni. 

„Előfizetési feltételek”: az ABBYY előfizetési feltételei, amelyek a 

https://www.abbyy.com/legal/subscription-terms/ címen érhetők el, és amelyek a jelen dokumentumban 

hivatkozásként szerepelnek, és az Ön előfizetésére vonatkoznak. 

„Használati jogok”: az Ön jogosultsága a szoftver használatára a jelen EULA, bármely termékspecifikus 

feltétel, bármely előfizetési feltétel és a dokumentáció feltételei szerint. 

„Ön”: az a jogi személy, amely megvásárolja vagy más módon megszerzi az ABBYY szoftvert.   

„Mennyiségi egység”: dokumentumügyletek, dokumentumok, oldalak vagy más típusú információk, 

amelyek az ABBYY szoftver használatával dolgozhatók fel.   

2. Használati jogok  

2.1 Licenc és használati jog; Megújítások. Az előfizetési díjak Ön általi megfizetésétől és a használati 

jogoknak való megfeleléstől függően az ABBYY nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható 

licencet ad Önnek az ABBYY szoftver használatára az előfizetési időtartam alatt. Amennyiben az Ön 

ajánlata másként nem rendelkezik, az ABBYY szoftverre vonatkozó előfizetési időtartam automatikusan 

megújul az előfizetési feltételeknek megfelelően. 

2.2 Harmadik felek általi felhasználás; Nincs ISV forgalmazás. Ön engedélyezheti a jogosult 

felhasználóknak, hogy az Ön nevében gyakorolják a használati jogokat, feltéve, hogy Ön felelős: (a) 

annak biztosításáért, hogy az ilyen jogosult felhasználók megfeleljenek a jelen EULA-nak; és (b) a jelen 

EULA ilyen jogosult felhasználók általi megsértéséért.  Ez az EULA nem engedélyezi az ISV 

forgalmazását.  Ha az ABBYY szoftvert ISV forgalmazására szeretné használni, külön megállapodást 

kell kötnie egy jóváhagyott forrással, amely kifejezetten engedélyezi az ISV forgalmazását. 

https://www.abbyy.com/sm-terms/
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2.3 Értékelési verziók. Ha az ABBYY próbaverzió, értékelés, bétaverzió, kiadás előtti, kereskedelmi 

forgalomba hozatal előtti, nem viszonteladási vagy egyéb díjmentes alapon („értékelési verzió”) 

biztosítja Önnek az ABBYY szoftverre vonatkozó használati jogokat, akkor az értékelési verziót csak 

demonstrációs, ellenőrzési, tesztelési és hasonló célokra használhatja, és csak korlátozott ideig, az 

ABBYY által írásban meghatározott titkosítási kulcsban, ajánlatban vagy más módon meghatározottak 

szerint.  Az ABBYY saját belátása szerint bármikor leállíthatja az értékelési verzió biztosítását, ekkor 

Önnek azonnal fel kell hagynia az ABBYY szoftver használatával. Az értékelési verziót nem szabad 

gyártási célú használatba venni. Az ABBYY minden támogatás és/vagy kifejezett vagy hallgatólagos 

garancia vagy kártalanítás nélkül biztosítja az „AS-IS” értékelési verziót bármilyen probléma vagy 

probléma esetén, és az ABBYY nem vállal felelősséget az értékelési verzió Ön általi használatával 

kapcsolatban. 

2.4 Támogatás és karbantartás. Hacsak a vonatkozó ajánlat másként nem rendelkezik, az 

alapértelmezett támogatási és karbantartási szolgáltatásokat az előfizetés részeként nyújtjuk Önnek. A 

támogatási és karbantartási szolgáltatásokat az SM feltételeinek megfelelően kell nyújtani. Az SM 

feltételek és a jelen EULA közötti ellentmondás esetén az SM feltételek az irányadók. A támogatási és 

karbantartási szolgáltatások részeként az ABBYY által az Ön rendelkezésére bocsátott bármely 

kiegészítő szoftverkód és bármely ABBYY-szoftverkomponens az ABBYY-szoftver részének tekintendő, 

és a jelen EULA feltételei vonatkoznak rá. Amennyiben Ön kiterjesztett szintű támogatást szeretne, Ön, 

ha jogosult rá, kiterjesztett szintű támogatást és karbantartást vásárolhat egy jóváhagyott forrásból. 

2.5 Fejlesztések és frissítések. Ha az ABBYY az előfizetés részeként fejlesztéseket és frissítéseket 

biztosít (mindkettőt az SM feltételekben meghatározottak szerint), az ABBYY ezt az SM feltételekkel 

összhangban teszi.  

2.6 Harmadik fél termékeinek használata. Ha az ABBYY szoftvert harmadik fél termékeivel együtt 

használja, az ilyen használat kizárólag az Ön saját felelősségére történik. Ön felelős a harmadik fél 

szolgáltatói feltételeinek betartásáért, beleértve az adatvédelmi irányelveket is. Az ABBYY nem nyújt 

támogatást és nem garantálja a folyamatos integrációs támogatást olyan termékekhez, amelyek nem 

tartoznak az ABBYY szoftver eredeti részei közé. 

3. Használati korlátozások 

3.1 Az ABBYY szoftverekre vonatkozó általános korlátozások. Hacsak az ABBYY írásban 

kifejezetten bele nem egyezik és/vagy a termékspecifikus feltételekben nem szerepel, Ön: (a) nem 

ruházhatja át, nem adhatja bérbe, nem adhatja kölcsönbe, nem adhatja el, nem adhatja al-licencbe az 

ABBYY szoftver funkcionalitását harmadik fél számára, nem engedélyezheti az ABBYY szoftver 

egészének vagy bármely részének másolását; (b) nem távolíthatja el, nem módosíthatja vagy nem 

rejtheti el az ABBYY szoftver azonosítására, szerzői jogára, tulajdonára, szellemi tulajdonára vonatkozó 

értesítéseket vagy egyéb jelöléseket; (c) nem módosíthatja, nem változtahatja meg, nem javíthatja, nem 

fordíthatja le és nem készíthet származékos műveket az ABBYY szoftverről, és nem alakíthatja át 

(beleértve az ABBYY szoftver hardveren való futtatását lehetővé tevő módosításokat), vagy az ABBYY 

szoftverben található tárgykódot, alkalmazásokat és adatbázisokat az ABBYY szoftverben található, az 

ABBYY szoftver által biztosított és a dokumentációban leírtaktól eltérő módon módosítja; (d) visszafejti, 

visszafordítja (azaz reprodukálja és forráskóddá alakítja a tárgykódot), dekódolja, szétbontja vagy más 

módon megpróbálja levezetni az ABBYY szoftver vagy annak bármely részének forráskódját, kivéve, és 

csak olyan mértékben, amennyiben az ilyen tevékenységet a vonatkozó jogszabályok kifejezetten 

engedélyezik a jelen korlátozás ellenére; (e) hozzáférést biztosít az ABBYY szoftverhez bárkinek, kivéve 

a jogosult felhasználókat, beleértve korlátozás nélkül a többfelhasználós rendszerben, virtuális 

környezetben vagy azon keresztül történő hozzáférést az internethez; (f) az ABBYY-tartalomnak az 

engedélyezettől eltérő használata, vagy (g) az ABBYY-szoftvernek az ABBYY által nem engedélyezett 

berendezésen történő használata, vagy olyan ABBYY-szoftver használata, amely egy adott eszközhöz 

egy másik eszközön van licencelve.  Ha az alkalmazandó jog tiltja az ilyen tevékenységek korlátozását, 

az így felfedezett információkat nem szabad harmadik felekkel közölni, kivéve, ha az ilyen közlést törvény 

írja elő, és az ilyen információkat haladéktalanul közölni kell az ABBYY-val, és minden ilyen információt 



az ABBYY bizalmas és védett információjának kell tekinteni.  Az ABBYY fenntart minden olyan jogot, 

amelyet kifejezetten nem biztosított az Ön számára a jelen szerződés alapján. 

3.2 Napnyugta.  Az ABBYY a www.abbyy.com/support/eol/ weboldalon küldött írásbeli értesítéssel 

véget vethet az ABBYY szoftver élettartamának, beleértve bármely komponensfunkciót („EOL”). Ha Ön 

vagy az Ön partnere az Ön aktuális előfizetési időtartamának lejárta előtt előre megfizette az Ön ABBYY 

szoftverére vonatkozó előfizetés díját, amely EOL-á válik, az ABBYY (i) az előfizetési időtartam előre 

fizetett időtartama alatt megadja Önnek a használati jogokat anélkül, hogy garantálná Önnek az ilyen 

ABBYY szoftver támogatási és karbantartási szolgáltatásainak elérhetőségét, vagy (ii) kereskedelmi 

szempontból észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy Ön átálljon egy alapvetően hasonló 

ABBYY szoftverre. Ha az ABBYY nem rendelkezik alapvetően hasonló ABBYY szoftverrel, akkor az 

ABBYY jóváírja Önnek vagy partnerének az ABBYY szoftverre vonatkozó előfizetés előre kifizetett 

díjának fel nem használt részét, amelyet EOL-nak nyilvánítottak („EOL Credit”). Az EOL-jóváírást az 

adott ABBYY-szoftver rendelkezésre állásának utolsó napjától az alkalmazandó előfizetési időtartam 

utolsó napjáig kell kiszámítani. Az EOL-jóváírás kizárólag az ABBYY-termékek jövőbeni megvásárlására 

használható fel. 

3.3 Harmadik féltől származó szoftverek/nyílt forráskódú szoftverek. Az ABBYY szoftver más 

szoftverek alkatrészeit is tartalmazhatja, amelyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Az ilyen, 

nem az ABBYY tulajdonában lévő összetevőkre külön licencfeltételek vonatkoznak, amelyeknek meg kell 

felelniük a dokumentációban foglaltaknak megfelelően és/vagy online elérhetők a 

https://www.abbyy.com/eula/tpt/ címen. Az ABBYY nem vállal garanciát semmilyen harmadik féltől 

származó szoftverre/nyílt forráskódú szoftverre. 

3.4 Kódminták. »Kódminták«: az ABBYY szoftvert használó mintaalkalmazások forráskódja, amelyet az 

ABBYY rendelkezésre bocsáthat.  A kódmintákat belefoglalhatja a szoftvermegoldásba, de minden 

kódminta az ABBYY kizárólagos tulajdona.  A kódminták módosításainak tulajdonjoga az ilyen 

módosításokat végző félnél marad; ha azonban Ön a kódmintákon végzett módosításokat az ABBYY 

támogató és karbantartás szolgáltatása részére történő elküldéssel vagy bármilyen más módon 

közzéteszi, ezennel visszavonhatatlan, nem kizárólagos, örökös, átruházható, jogdíjmentes licencet ad 

Önnek az értékesítésre, importálásra, exportra, licencre, allicencre, és licencet ad a kódminták Ön általi 

módosításához, az Önnek járó bármilyen ellenszolgáltatás nélkül. Ön kijelenti és garantálja, hogy az 

ABBYY-nak biztosított fenti jogok mentesek minden harmadik fél jogaitól vagy terheitől, és hogy Ön 

birtokában van az összes jognak ahhoz, hogy ilyen jogokat biztosítson az ABBYY-nak, és hogy adott 

esetben megfizette az összes szükséges díjat az ilyen módosítások szerzőinek. Ha Ön nem kívánja 

engedélyezni az ABBYY számára a kódminták módosítását, akkor nem fedheti fel az ilyen módosítások 

forráskódját az ABBYY előtt.  

3.5 Tulajdonjog. A jelen EULA egyetlen rendelkezése sem ruházza át semmilyen szellemi tulajdonjogát, 

és nem ad licencet semmilyen szellemi tulajdonjogra, kivéve, ha erről írásban állapodtak meg. A fentiek 

általános érvényének korlátozása nélkül Ön fenntartja a saját tartalmának és szellemi tulajdonának 

tulajdonjogát, és az ABBYY fenntartja az ABBYY szoftver és az ABBYY tartalom tulajdonjogát.  

4. Díjak 

A jelen EULA alapján licencelt ABBYY szoftver Ön általi használata az ajánlatban meghatározott díjak 

vagy az Ön jóváhagyott forrásával kötött vásárlási feltételek megfizetésétől függ. Az ilyen díjak nem 

tartalmazzák az adókat és egyéb vámokat és illetékeket, és ezek az Ön felelősségei közé tartoznak. A 

fizetési és számlázási feltételek az előfizetési feltételekben találhatók. A törvény által megengedett 

mértékig az ABBYY szoftverre vonatkozó árajánlatok nem mondhatók le és nem téríthetők vissza. Ha az 

ABBYY szoftvert az ajánlatában meghatározott korlátozásokon túl használja, a jóváhagyott forrás 

kiszámlázhatja Önnek, és Ön vállalja, hogy kifizeti az ilyen túlterhelést.   

5. Bizalmas információ és adatfelhasználás  

www.abbyy.com/support/eol/
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5.1 Titoktartás. Az Átvevő köteles bizalmasan kezelni és észszerű gondossággal eljárni annak 

érdekében, hogy elkerülje a bizalmas információk bármely harmadik féllel való közlését, kivéve annak 

alkalmazottait, partnervállalatait és vállalkozóit, akiknek az adott bizalmas információ megszerzésétől 

számított 5 évig tudniuk kell („Engedélyezett címzettek”), kivéve az ABBYY szoftvereket (beleértve az 

ilyen ABBYY szoftverekhez kapcsolódó bármely kódot vagy műszaki dokumentációt), amelyek esetében 

a titoktartási kötelezettségek örökké vagy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett leghosszabb 

ideig fennmaradnak, attól függően, hogy melyik a rövidebb. Címzett: (a) biztosítania kell, hogy 

engedélyezett címzettjeire írásbeli titoktartási kötelezettségek vonatkozzanak, amelyek nem kevésbé 

korlátozóak, mint a címzett jelen EULA szerinti kötelezettségei, és (b) felelősséggel tartozik e szakasz 

engedélyezett címzettek általi megsértéséért. Az ilyen titoktartási kötelezettségek nem vonatkoznak 

azokra az információkra, amelyek: (i) az Átvevő számára titoktartási kötelezettség nélkül ismertek; (ii) az 

Átvevő hibáján kívül kerül vagy kerültek nyilvánosságra; vagy (iii) az Átvevő önállóan fejlesztette ki. Az 

Átvevő közzéteheti az Átadó bizalmas információit, ha azt egy rendelet, törvény vagy bírósági végzés 

előírja, feltéve, hogy az Átvevő előzetesen értesíti az Átadót (a jogilag megengedett mértékben), és 

ésszerűen együttműködik az Átadó költségén az Átadó által végrehajtott védelmi intézkedésekkel 

kapcsolatban. Az Átadó ésszerű kérésére az Átvevő vagy visszaküldi, törli vagy megsemmisíti az Átadó 

összes bizalmas információját, és hitelesíti azokat. 

5.2 Fennmaradó információk. Az ABBYY számára fontos, hogy képességeit, tapasztalatát, 

szakértelmét, koncepcióját, ötleteit és tudását az ABBYY szoftverrel együtt tudja hasznosítani. Ön 

ezennel elfogadja, hogy az ABBYY jogosult korlátozás nélkül megőrizni és felhasználni az ABBYY 

személyzete által az ABBYY szoftver Önnek történő átadása során tudomására jutott vagy megszerzett 

általános ismereteket, technikákat, módszertanokat, gyakorlatokat, folyamatokat, készségeket, 

tapasztalatokat, szakértelmet, koncepciókat, ötleteket és tudást, kizárólag annyiban, amennyiben ezeket 

az információkat nem megfoható formában tárolják az ABBYY személyzetének segítség nélküli 

memóriájában anélkül, hogy szándékosan megjegyeznék ezeket az információkat, vagy az Ön bizalmas 

információit felhasználnák az adatgyűjtés frissítésére.  A jelen EULA egyetlen rendelkezése sem 

értelmezhető úgy, hogy az megakadályozná az ABBYY-t az ilyen megőrzésben és felhasználásban, 

továbbá a fenti információk megőrzése és felhasználása nem értelmezhető a jelen EULA 

megsértéseként. 

5.3 Adatfeldolgozás.   

5.3.1. Az ABBYY nem dolgozza fel az Ön személyes adatait, és azokhoz nem fér hozzá, kivéve, hogy az 

ABBYY szoftver aktiválása, telepítése, üzemeltetése, regisztrációja és/vagy támogatása és karbantartása 

során bizonyos személyes adatok (például, de nem kizárólagosan név, e-mail cím) és műszaki 

információk (például, de nem kizárólagosan az Ön hardverének jellemzői, harmadik féltől származó 

szoftverek, az Ön ABBYY szoftverének sorozatszáma) megadására kérhetik fel Önt. Ön dönthet úgy, 

hogy nem bocsátja az ABBYY rendelkezésére személyes adatait és/vagy műszaki információit, ebben az 

esetben előfordulhat, hogy nem tud olyan támogatást és karbantartási szolgáltatásokat igénybe venni az 

ABBYY szoftverhez, amik elérhetőek az ABBYY azon ügyfelei számára, akik személyes adataikat 

és/vagy műszaki információikat rendelkezésre bocsátják, ha a személyes adatok és/vagy műszaki 

információ rendelkezésre bocsátása elengedhetetlen az ABBYY szoftver támogatásához vagy 

karbantartásához, vagy az az ABBYY szoftver ilyen támogatásának és karbantartásának követelménye, 

és nem ellentétes az alkalmazandó jogszabályokkal. Ön vállalja, hogy nem ad meg több személyes 

adatot és/vagy műszaki információt, mint amennyit az ABBYY vagy egy partner igényel, és beleegyezik 

abba, hogy az Ön személyes adatait és/vagy műszaki információit az ABBYY és/vagy annak 

partnervállalatai vagy partnerei a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően feldolgozhatják (nem 

kizárólagosan beleértve az összegyűjtött és/vagy más módon felhasznált adatokat), feltéve, hogy az 

adatok és az adatbiztonság bizalmassága megmarad, ha azt a vonatkozó jogszabályok előírják. Az 

ABBYY által az ebben a szakaszban ismertetett személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további 

részletekért kérjük, olvassa el az ABBYY adatvédelmi irányelveit, amelyek a 

https://www.abbyy.com/privacy/ címen érhetők el.  Ha az ABBYY szoftvert olyan helyen használja, ahol a 

helyi törvények előírják, hogy egy kijelölt szervezet felelős az egyes végfelhasználókra vonatkozó adatok 

https://www.abbyy.com/privacy/


gyűjtéséért és az adatoknak az adott joghatóságon kívülre (pl. Szerbia és USA) történő továbbításáért, 

akkor Ön tudomásul veszi, hogy Ön a felelős az ilyen törvények betartásáért. 

5.3.2. Az ABBYY-nak nincs hozzáférése az Ön által az ABBYY szoftver használatával feldolgozott 
dokumentumokban található személyes adatokhoz. Ön tudomásul veszi, hogy az ABBYY szoftver 
időszakos internetkapcsolattal rendelkezhet egy ABBYY szerverrel az ABBYY szoftver állapotának 
ellenőrzése, illetve további tartalmak, információk vagy összetevők letöltése céljából. Az ABBYY ésszerű 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy az ilyen kapcsolatok során Önre vagy számítógépére/eszközére 
vonatkozó személyes adatok ne kerüljenek továbbításra. Ön tudomásul veszi, hogy amikor az ABBYY 
szoftvert használja, az ABBYY szoftver és/vagy az erőforrások Ön általi használatára vonatkozó adatok 
automatikusan naplózásra kerülnek az ABBYY szerverein, beleértve az Ön rendszerére vonatkozó 
adatokat (operációs rendszer, hozzáférési dátumok és időpontok), az Ön számítógépének/eszközének 
modelljét és adott esetben a számítógép/eszköz területi beállítását, valamint az ABBYY szoftver Ön általi 
használatának előzményadatait. Az ilyen adatok nem tartalmazzák a személyes adatok tartalmát 
azokban a dokumentumokban, amelyeket Ön az ABBYY szoftver használatával dolgoz fel.  

5.3.3. Az ABBYY e-maileket küldhet Önnek, amelyek tartalmazzák a termékkel és a vállalattal 

kapcsolatos híreket, a különleges ajánlatokra vonatkozó információkat, a termékhasználattal kapcsolatos 

tanácsokat és egyéb, a termékkel és a vállalattal kapcsolatos információkat, feltéve, hogy az ABBYY-nak 

erre jogos indoka van (pl. az Ön hozzájárulása az ilyen információk fogadásához). Önnek az egyes 

e-mailek alján található leiratkozás hivatkozásra kattintva bármikor lehetősége van az e-mail címét az 

ABBYY levelezőlistájáról eltávolítani. Az ABBYY-tól e-mail üzeneteket kap az ABBYY szoftver 

működésével kapcsolatos kritikus információkkal is (jelszóval kapcsolatos e-mailek, szolgáltatási 

értesítések stb.). 

5.4 Visszajelzés.  Ön vállalja, hogy visszajelzést ad az ABBYY részére az ABBYY szoftver (beleértve az 

értékelési verziókat) tesztelésével és használatával kapcsolatban, beleértve a hibajelentéseket, ötleteket 

vagy javaslatokat vagy bugjelentéseket („Visszajelzés”), és az ABBYY részére világméretű, örökös, 

jogdíjmentes licencet biztosít minden ilyen visszajelzés felhasználására, beleértve korlátozás nélkül a 

visszajelzésnek az ABBYY saját belátása szerinti használatára, közzétételére és forgalmazására 

vonatkozó jogokat.  Az ABBYY az Ön által az ABBYY szoftver Ön általi használatával kapcsolatban adott 

bármely visszajelzést felhasználhatja üzleti tevékenységei és marketinganyagai részeként. Ön a 

visszajelzést és az ABBYY szoftvert teljesítményértékelési célokra csak az ABBYY előzetes írásbeli 

hozzájárulásával használhatja. 

6. Kártalanítás 

6.1 Követelések. A 6.2. szakaszban foglalt kivételektől eltekintve az ABBYY kártalanítja Önt a jogerős 

bírósági ítélet vagy bármely harmadik fél Önnel szembeni követelésének rendezése ellen, azt állítva, 

hogy az ABBYY szoftver Ön által az Ön használati jogai alapján történő használata sérti a harmadik fél 

szellemi tulajdonjogát (az „IP-követelés”), feltéve, hogy Ön: (a) haladéktalanul (amikor csak lehetséges, 

de legkésőbb a kézhezvételtől számított 7 napon belül) írásban értesíti az ABBYY-t az IP-követelésről, és 

haladéktalanul (amikor csak lehetséges, de legkésőbb az ABBYY kérésének kézhezvételétől számított 7 

napon belül) az ABBYY rendelkezésére bocsátja az IP-követelés védelméhez ésszerűen szükséges 

információkat és dokumentumokat; (b) teljes mértékben együttműködik az ABBYYY-val az IP-követelés 

védelmében; és (c) megadja az ABBYY-nak az IP-követelés teljes körű ellenőrzését, védelmét és 

rendezését. Az ABBYY nem köteles megtéríteni Önnek azokat a költségeket, amelyek azt megelőzően 

merültek fel, hogy az ABBYY megkapta volna az IP-követelésről szóló értesítést. Ez a 6.1. szakasz 

rendelkezik az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslatáról, valamint az ABBYY kizárólagos felelősségéről 

az Önnel szemben támasztott bármely szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos követelés tekintetében. 

6.2 Kizárások. Az ABBYY-t nem terheli kártalanítási kötelezettség a következőkön alapuló vagy azokkal 

kapcsolatos szellemi tulajdonnal kapcsolatos követelésekkel kapcsolatban: (a) az ABBYY szoftver Ön 

vagy harmadik fél általi módosítása;  (b) az Ön vagy harmadik fél által meghatározott specifikációknak 

vagy követelményeknek való megfelelés; (c) az ABBYY szoftver lehetséges használatának időtartama, 

az Ön potenciális bevételei vagy szolgáltatásai; (d) az ABBYY szoftverének nem az ABBYY termékekkel 



vagy üzleti folyamatokkal való kombinálása, üzemeltetése vagy használata; (e) az ABBYY szoftverének 

az ABBYY által időről időre előírt módosítása vagy cseréje; vagy (f) bármely ABBYY szoftver, amelyet 

értékelési verzióként vagy ingyenesen adtak. 

7. Jótállások és nyilatkozatok 

7.1 Teljesítmény. Az ABBYY szoftver első átadásától számított kilencven (90) napig az ABBYY 

garantálja, hogy a szoftver alapvető funkciói minden lényeges szempontból működnek, a mellékelt 

dokumentációban és a termékspecifikus feltételekben meghatározottak szerint.  Az Ön egyetlen és 

kizárólagos jogorvoslata, valamint az ABBYY kizárólagos felelőssége a fenti jótállás megszegéséért az, 

hogy amennyiben Ön írásban értesíti az ABBYY-t arról, hogy az alapvető funkciók nem a jótállási időn 

belül teljesültek, és amennyiben az ABBYY képes megismételni az ilyen hibát, az ABBYY azon fog 

dolgozni, hogy kijavítsa az ilyen hibát, és a lehető leghamarabb javítást vagy egyéb hibajavítást 

végezzen.  Abban az esetben, ha az ABBYY a hiba megismétlésétől számított harminc (30) 

munkanapon belül nem tudja biztosítani a javítást, hibajavítást vagy a munkát, akkor az Ön írásbeli 

kérésére az ABBYY visszatéríti a nem megfelelő szoftverért fizetett díjakat, valamint az ilyen nem 

megfelelő szoftverért fizetett karbantartási díjak egy részét. 

7.2 Rosszindulatú kód. Az ABBYY minden kereskedelmileg ésszerű erőfeszítést megtesz annak 

érdekében, hogy az ABBYY szoftvert minden olyan kódtól mentesen szállítsa, amelyet arra terveztek 

vagy szántak, hogy letiltsa vagy megakadályozza a hálózatok, rendszerek vagy ABBYY szoftverek 

normál működését, vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést biztosítson, kivéve a vonatkozó 

licenckorlátozások érvényesítését. 

7.3 Képesítések. A 7.1. és a 7.2. szakasz nem alkalmazandó, ha az ABBYY-szoftvert: (a) az ABBYY-n 

kívül módosították; (b) balesetnek vagy gondatlanságnak, illetve a jelen EULA-val vagy a 

dokumentációval összeegyeztethetetlen telepítésnek vagy használatnak vetették alá; (c) az értékelési 

vagy ingyenes verzió; (d) nem ABBYY márkájú termék; vagy (e) nem jóváhagyott forrás bocsátotta 

rendelkezésre. A jóváhagyott forrásnak az ABBYY által a jelen 7. pont megsértése esetén adott 

szavatossági idő alatt küldött azonnali írásbeli értesítés esetén az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati 

lehetősége (hacsak a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek) az, hogy az ABBYY 

választása szerint (i) megjavítja vagy kicseréli az ABBYY szoftvert, vagy (ii) visszatéríti a nem megfelelő 

ABBYY szoftver időszakától (az elmúlt 12 hónapban a nem megfelelő ABBYY szoftverért) fizetett 

előfizetési díjat.  Amennyiben az ABBYY visszatéríti az ABBYY-nak fizetett licencdíjakat, Önnek vissza 

kell küldenie vagy meg kell semmisítenie az adott ABBYY-szoftver összes példányát.  

7.4 Kizáró nyilatkozat.  HACSAK A JELEN 7. SZAKASZ KIFEJEZETTEN MÁSKÉNT NEM 

RENDELKEZIK, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ ABBYY 

KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST ÉS 

FELTÉTELT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ 

MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE 

VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST, ILLETVE AZT, HOGY AZ ABBYY SZOFTVER BIZTONSÁGOS, 

MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI VAGY HIBAMENTES LESZ.  

8. Terhelhetőség 

8.1 Károkra vonatkozó korlátozások.  AZ ABBYY VAGY AZ ABBYY IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, 

ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI VAGY PARTNERVÁLLALATAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

NEM FELELNEK ÖNNEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLENSZERŰ, 

KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY ELRETTENTŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, 

KÖLTSÉGÉRT VAGY KIADÁSÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELMARADT 

NYERESÉGET, ELMARADT BEVÉTELT, MEGTAKARÍTÁST ÉS/VAGY ELPAZAROLT KIADÁST), 

FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A SZERZŐDÉS, A GARANCIA, A GONDATLANSÁG, AZ OBJEKTÍV 

FELELŐSSÉG VAGY EGYÉB IGÉNYEN VAGY INTÉZKEDÉSEN ALAPUL, AMELY A JELEN 

SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉBŐL VAGY ÁLLÍTÓLAGOS MEGSZEGÉSÉBŐL, VAGY AZ ABBYY 

SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED. 



8.2 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.  AZ ABBYY TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN 

SEM HALADHATJA MEG A LICENCVEVŐ ÁLTAL A SZOFTVERÉRT A JELEN MEGÁLLAPODÁS 

ALAPJÁN A KÖVETELÉS ELSŐ FELMERÜLÉSÉT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ TIZENKÉT (12) 

HÓNAPOS IDŐSZAKBAN FIZETETT ÖSSZES (A) LICENCDÍJ VAGY (B) TÍZEZER EGYESÜLT 

ÁLLAMOKBELI DOLLÁR (10 000,00 USD) KÖZÜL A KISEBB ÖSSZEGET, MÉG AKKOR SEM, HA 

AZ ABBYY-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.   

8.3 Alkalmazhatóság.  A FENTI KIZÁRÓ NYILATKOZATOKAT ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOKAT 

AKKOR IS ALKALMAZNI KELL, HA A FELEKET TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK 

ESHETŐSÉGÉRŐL, ÉS ANNAK BÁRMELY LÉNYEGES CÉLJÁNAK ELMULASZTÁSA ELLENÉRE. 

9. Megszűnés és felfüggesztés 

9.1 Felfüggesztés. Az ABBYY azonnal felfüggesztheti az Ön használati jogait, ha Ön megsérti a 2.1., 

3.1. vagy 11.7. szakaszt. 

9.2 Megszűnés. Ha egy fél súlyosan megsérti ezt az EULA-t, és nem orvosolja ezt a jogsértést a 

jogsértésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nem megsértő fél okkal 

megszüntetheti ezt az EULA-t. Az ABBYY azonnal felmondhatja a jelen EULA-t, ha Ön megsérti a 2.1., 

3.1. vagy 11.7. szakaszt. Az EULA megszűnésekor Önnek abba kell hagynia az ABBYY szoftver 

használatát, és meg kell semmisítenie az Ön ellenőrzése alatt álló ABBYY szoftverek és bizalmas 

információk másolatait.  Amennyiben az Ön súlyos szerződésszegése miatt az ABBYY felmondja a jelen 

EULA-t, Ön köteles megfizetni az ABBYY-nak vagy a jóváhagyott forrásnak a meg nem fizetett díjakat az 

aktuális előfizetési időtartam végéig. Ha Ön a felmondást követően továbbra is használ vagy hozzáfér 

bármely ABBYY szoftverhez, az ABBYY vagy a jóváhagyott forrás számlázhat Önnek, és Ön vállalja, 

hogy fizet az ilyen folyamatos használatért. 

9.3 Túlélés. A 3., 5-11. szakaszok túlélik a jelen EULA megszűnését. 

10. Könyvvizsgálati jogok 

Az előfizetési időtartam alatt és a megszűnését követő 3 éven keresztül Ön ésszerű lépéseket tesz annak 

érdekében, hogy teljes és pontos nyilvántartást vezessen az ABBYY szoftver Ön általi használatáról, és 

adott esetben az ellenőrzés tárgyát képező hónapok tényleges mennyiségi egységeiről 

(„Nyilvántartások”), amelyek elegendőek a jelen EULA-nak való megfelelés ellenőrzéséhez 

(„Nyilvántartások könyvvizsgálata”). Ésszerű előzetes értesítés esetén, és legfeljebb 12 havonta 

egyszer, Ön az ABBYY értesítésétől számított 30 napon belül lehetővé teszi az ABBYY és könyvvizsgálói 

számára, hogy az ABBYY költségére hozzáférjenek a nyilvántartásokhoz és minden vonatkozó 

könyvhöz, rendszerhez (beleértve az ABBYY szoftvert) és számlához a szokásos munkaidőben. Ha a 

könyvvizsgálati folyamat a díjak alulfizetését tárja fel: (a) Ön az ABBYY hiányszámlájának dátumától 

számított 15 napon belül megfizeti ezeket a díjakat; és (b) Ön akkor is megfizeti a könyvvizsgálat ésszerű 

költségét, ha az ABBYY-nak ennek következtében fizetendő díjak több mint 5% -kal meghaladják az Ön 

által a használati jogokért fizetett összegeket; és (c) Ön akkor is megfizeti a könyvvizsgálat ésszerű 

költségét és az ellenőrzött előfizetési évre vonatkozó kétszeres előfizetési díjat, ha az ABBYY-nak ennek 

következtében fizetendő díjak több mint 10% -kal meghaladják az Ön által a használati jogokért fizetett 

összegeket. 

11. Általános rendelkezések 

11.1 Harmadik fél kedvezményezettek. A jelen EULA semmilyen jogot vagy jogalapot nem biztosít 

harmadik fél számára. 

11.2 Átruházás és alvállalkozási szerződés. Az alábbiakban meghatározottak kivételével egyik fél sem 

engedményezheti vagy újíthatja meg a jelen EULA-t részben vagy egészben a másik fél kifejezett írásbeli 

hozzájárulása nélkül. Az ABBYY (a) a 11.6. szakasz szerinti értesítéssel részben vagy egészben 

átruházhatja vagy megújíthatja a jelen EULA-t egy ABBYY partnervállalatra, vagy más módon az üzleti 

tevékenysége bármely részének értékesítése vagy átruházása részeként; vagy (b) alvállalkozásba 



adhatja az ABBYY szoftverrel kapcsolatos bármely teljesítményt harmadik feleknek, feltéve, hogy az ilyen 

alvállalkozói szerződés nem mentesíti az ABBYY-t a jelen EULA szerinti kötelezettségei alól.  

11.3 Partner tranzakciók. Az itt szereplő egyéb rendelkezések ellenére, ha Ön az ABBYY szoftvert egy 

partnertől vásárolja, kivéve, ha az ABBYY írásban másként állapodik meg, akkor a jelen EULA feltételei 

vonatkoznak az adott ABBYY szoftver Ön általi használatára, és elsőbbséget élveznek az Ön és a 

partner közötti megállapodás következetlen rendelkezéseivel szemben. Az Ön és az ilyen partner közötti 

minden vitát, függetlenül attól, hogy az ABBYY szoftverrel kapcsolatos-e vagy sem, bármilyen információ, 

adat vagy a támogatás elérhetősége Ön és az ilyen partner között kerül rendezésre. Az ABBYY nem 

vállal felelősséget az ilyen viták megoldásáért, és nem köteles semmilyen módon részt venni az ilyen 

vitákban.   

11.4 Az EULA módosításai. Az ABBYY módosíthatja a jelen EULA-t vagy annak bármely összetevőjét a 

jelen EULA frissítésével. Az EULA módosításai vonatkoznak az ABBYY szoftverre, amely bármely 

ajánlat(ok) alapján van licencelve, a szállítás napjával vagy megújítással a módosítás dátuma után. 

11.5 Jogszabályok betartása. Mindegyik fél betartja a jelen EULA szerinti kötelezettségeire vonatkozó 

valamennyi törvényt és rendeletet. Az ABBYY korlátozhatja az ABBYY szoftver elérhetőségét bármely 

adott helyen, illetve módosíthatja vagy megszüntetheti a funkciókat a vonatkozó törvényeknek és 

rendeleteknek való megfelelés érdekében. 

11.6 Értesítés. Az ABBYY által a jelen EULA alapján Önnek küldött értesítéseket e-mailben, rendszeres 

levélben vagy a https://www.abbyy.com/eula/notices/ címen közzétett bejegyzésekben küldjük el (ha ez 

utóbbi az Ön joghatóságában megengedett). Az ABBYY-nak szóló értesítéseket a weboldalunkon 

https://www.abbyy.com/eula/notices/ megadott címre kell elküldeni, kivéve, ha a jelen EULA vagy az 

ajánlat kifejezetten más értesítési módot tesz lehetővé. 

11.7 Export. Az ABBYY termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó előfizetés, az ABBYY szoftver 

(együttesen: „ABBYY termékek”) megvásárolható (megszerezhető) a területen, és a Szankciókat 

Ellenőrző Törvények hatálya alá tartozik. Ön tudomásul veszi és elfogadja ezeknek a törvényeknek az 

alkalmazhatóságát és betartását, és Ön nem kap, használ, szállít, exportál vagy exportál újra semmilyen 

ABBYY terméket az embargó alá vont országokba, vagy a kinevezett állampolgárok által és/vagy olyan 

módon, amely az ABBYY-t az említett törvények megsértéséhez vezetné. Ön beleegyezik abba is, hogy 

megszerzi a szükséges licenceket vagy engedélyeket. Ön kijelenti és garantálja, hogy az alkalmazandó 

jogszabályok nem tiltják meg Önnek az ABBYY-szoftver átvételét. (i) Terület: az összes embargó alá vett 

ország, többek között Szíria, Darfur (Szudán), Irán, Észak-Korea, Szomália, Jemen és Kuba kivételével 

világszerte; (ii) Embargó alá vett ország: olyan ország vagy terület, amelyre az Egyesült Államok vagy 

bármely más kormány fenntartja vagy fenn fogja tartani az embargót a szankciószabályozási törvények 

értelmében; (iii) Szankciószabályozási törvények: az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió 

(EU), Ausztrália, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és más, az ABBYY-ra és/vagy Önre 

alkalmazandó nemzetközi szankciószabályozási törvények és rendeletek; és (iv) Kinevezett 

állampolgárok: az embargó hatálya alá tartozó országok állampolgára vagy lakosa, vagy bármely olyan 

személy vagy szervezet, aki vagy amely szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának az 

Egyesült Államok Nemzeti Tervezési Minisztériumának jegyzékében vagy az Egyesült Államok Szankciók 

jegyzékében szereplő kereskedelmi jegyzékében, vagy az Egyesült Államok Szankciók jegyzékében. Az 

embargó alá vont országok és a kinevezett állampolgárok listája előzetes értesítés nélkül változhat.  

11.8 Irányadó jog és helyszín. A jelen EULA-ra és az abból eredő bármely jogvitára kizárólag a 

weboldalunkon https://www.abbyy.com/eula/table/ hivatkozott, az ABBYY jogi személyén alapuló 

irányadó jog az irányadó. A jelen EULA-t Ön a kollíziós szabályok vagy az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezménye, amelynek alkalmazása kifejezetten 

kizárt, figyelembevételével vagy figyelmen kívül hagyásával köti meg. A webhelyünkön, a 

https://www.abbyy.com/eula/table/ címen megadott megfelelő helyen található bíróságok kizárólagos 

joghatósággal rendelkeznek az EULA-ból vagy annak kialakításából, értelmezéséből vagy 

végrehajtásából eredő vagy azzal kapcsolatos viták elbírálására. Mindkét fél ezennel hozzájárul és 

https://www.abbyy.com/eula/notices/
https://www.abbyy.com/eula/notices/
https://www.abbyy.com/eula/table/
https://www.abbyy.com/eula/table/


aláveti magát az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságának. Az alábbi irányadó jogtól függetlenül az 

ABBYY ideiglenes intézkedést kérhet bármely megfelelő joghatósággal rendelkező bíróságtól az ABBYY 

szellemi tulajdonjogainak állítólagos megsértése esetén. 

11.9 Vis maior. A fizetési kötelezettségek kivételével egyik fél sem felelős a vis maior miatt fennálló 

kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért, azaz az érintett fél ésszerű ellenőrzésén kívül eső 

körülményekért, nem kizárólagosan beleértve Isten cselekedeteit, a tüzet, az árvizet, a háborút, a 

kormányzati intézkedést, a törvények vagy rendeletek betartását. 

11.10 Egyéb rendelkezések. Ha bármelyik fél nem érvényesíti a jelen EULA szerinti bármely jogát, az 

nem mond le erről a jogáról. Ha a jelen EULA bármely része nem érvényesíthető, az nem érinti a többi 

feltételt. Ez az EULA, a függelékekkel és a jelen EULA szerves részét képező termékspecifikus 

feltételekkel, SM-feltételekkel és előfizetési feltételekkel együtt a felek közötti teljes megállapodást jelenti 

a jelen EULA tárgya tekintetében, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű (írásbeli vagy 

szóbeli) kommunikációt, egyetértést vagy megállapodást.   Az ABBYY bizonyos helyeken biztosíthatja a 

jelen EULA helyi nyelvű fordítását. Ön egyetért azzal, hogy ezek a fordítások csak tájékoztató jellegűek, 

és ha bármilyen ellentmondás áll fenn, a jelen EULA angol nyelvű változata az irányadó.   

11.11 Elsőbbségi sorrend. Az ajánlat, az EULA, a termékspecifikus feltételek, az előfizetési feltételek és 

az SM-feltételek közötti ellentmondás esetén a dokumentumok a következő sorrendben élveznek 

elsőbbséget: (1) az ajánlat, (2) a termékspecifikus feltételek, (3) az előfizetési feltételek, (4) az 

SM-feltételek és (5) az EULA. 

 

„A” FÜGGELÉK TERMÉKSPECIFIKUS KIFEJEZÉSEK 

 

Ez az „A” függelék olyan termékspecifikus feltételeket tartalmaz, amelyek az Ön által megvásárolt 

ABBYY-szoftverre vonatkoznak. 

  

1. További fogalommeghatározások: 

”ABBYY SZOFTVER”, ”SZOFTVER” alatt az ABBYY FineReader PDF 16 számítógépprogram értendő, 
mely magában foglal bármilyen és minden szoftverösszetevőt, melyeket beágyaztak a szoftverbe, illetve 
hozzáférhetővé tettek online vagy más módon, beleértve, de nem korlátozva a végrehajtható fájlra, 
súgóra, bemutató példányra, minta- és más fájlokra; függvénytárakra, adatbázisokra, mintákra, valamint 
az ezekhez társított médiára (képekre, fényképekre, animációkra, hang- és videoösszetevőkre stb.), 
nyomtatott anyagokra és más szoftverösszetevőkre. 

”Aktiválás” az a folyamat amelynek során ellenőrzésre kerül, hogy az Ön sorozatszáma érvényes, illetve 

nem került több számítógépen aktiválásra, mint amennyit az Ön licence engedélyez. A SZOFTVER a 

telepítést követően aktiválást igényelhet; amennyiben aktiválást igényel, a SZOFTVER nem fog működni, 

illetve korlátozott ideig és korlátozott funkciókkal fog működni, valamint további értesítés nélkül nem 

működik tovább, amint a jelzett korlátozott időszak eltelik. 

”Licenc” nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot jelent az ABBYY Szoftver használatára 

az Előfizetés időtartama alatt, vagy bármely más, az Ön és a Jóváhagyott Forrás között létrejött külön 

megállapodásban és/vagy az Árajánlatban meghatározott időtartam alatt, a szerződés feltételeivel 

összhangban. ezt az EULA-t.  



A ”Személyes Adatok” jelentése a következő: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó bármely információ. 

”SM szolgáltatások”: olyan támogatási és karbantartási szolgáltatások, amelyeket az SM-feltételekkel 
összhangban nyújthatunk Önnek. 

”Frissítés”: a szoftver vagy a dokumentáció bármely olyan módosítása, bővítése, frissítése, helyesbítése 
vagy egyéb módosítása (például új vagy megváltozott funkciók vagy jellemzők), amelyet az ABBYY a 
frissítésen kívüli SM-szolgáltatások részeként általában elérhetővé tesz ügyfelei számára. 

”Fejlesztés”: a szoftver bármely új, általánosan elérhető kiadása, amely jelentősen módosítja a szoftvert, 
új első számot visel (pl. 15.0-16.0), és új vagy megváltozott funkciókat vagy jellemzőket ad hozzá egy 
meglévő szoftververzióhoz, amelyekhez további licenc- / szolgáltatási díjra lehet szükség. 

”Ön”: bármely természetes vagy jogi személy, aki megvásárolja vagy más módon megszerzi az ABBYY 

szoftvert.   

2. További használati jogok és használati korlátozások 

2.1. A SZOFTVER Ön által történő használatának korlátozásai és a licence hatálya magukban 
foglalhatják egyebek mellett a következőket: 

2.1.1. Számítógépek, végfelhasználók száma és hálózati hozzáférés. Az Ön által 
beszerzett licenc hatálya korlátozhatja azon számítógépek számát, amelyekre Ön a 
SZOFTVERT telepítheti és használhatja, továbbá a SZOFTVER egyedi 
felhasználóinak számát és a hálózati hozzáférést az Ön által beszerzett licenc 
típusától függően. Az Ön által megszerzett Licenc típusát az Ön és egy Jóváhagyott 
Forrás között létrejött külön megállapodás és/vagy az Árajánlat határozza meg. A 
SZOFTVER telepítése után a licenc típusa a SZOFTVER felhasználói felületének 
Súgó menüjében tekinthető meg. 

2.1.1.1. Ha az Ön Licencének típusa „Egyfelhasználós licenc” / „Egygépes licenc”, és Ön 
egy entitás, telepítheti és használhatja a Szoftvert egy számítógépen, hacsak az 
EULA, az ABBYY-vel kötött külön megállapodás vagy az Árajánlat másként nem 
rendelkezik. Amennyiben az Ön licencének a típusa „Egyfelhasználós licenc” / 
„Egygépes licenc” és Ön természetes személy, akkor Ön a SZOFTVERT az Ön 
tulajdonában lévő egy asztali számítógépre és egy hordozható számítógépre 
(laptop vagy más hordozható eszköz, amelyre a SZOFTVER telepíthető és 
amelyen rendszerkövetelményeinek megfelelően használható) telepítheti és 
azokon használhatja. A SZOFTVER nem használható egyszerre mindkét 
számítógépen. Bármely adott időpontban, vagy közvetlenül használhatja a 
SZOFTVERT azon a számítógépen, amelyre telepítette, illetve távolról, 
terminálszolgáltatásokon keresztül csak egy számítógépről férhet hozzá a 
SZOFTVERHEZ. 

2.1.1.2. Ha a licenc típusa „Állomás”, akkor a SZOFTVERT annyi tulajdonában álló 
számítógépre telepítheti és használhatja, amennyi az Ön által beszerzett 
licencek száma. Egy adott időpontban Ön csak egy számítógépről érheti el a 
Szoftver egy telepített példányát, hacsak az EULA, az ABBYY-vel kötött külön 
megállapodás vagy az Árajánlat másként nem rendelkezik. 

2.1.1.3. Ha az Ön licencének típusa „Hálózati licenc” /„Egyidejű” (a licenc „Egyidejű” vagy 



„Az Azure egyidejű” megjelöléssel ellátható), Ön a szoftvert tetszőleges számú, 
Ön tulajdonában lévő számítógépre telepítheti, és egyidejűleg annyi 
számítógépen használhatja, ahány licencet Ön megvásárolt, kivéve, ha az 
EULA, az ABBYY-val kötött külön megállapodás vagy az ajánlat másként 
rendelkezik. 

2.1.1.4. Ha az Ön licencének típusa „Távoli felhasználó” (a licenc „Távoli felhasználó” 
vagy „Távoli felhasználó az Azure-hoz” jelölléssel ellátható), akkor Ön 
használhatja a szoftvert az Ön tulajdonában lévő, bérelt vagy más módon 
jogszerűen megszerzett és/vagy használt távoli hozzáférési vagy virtualizációs 
megoldáson keresztül („Megoldás”). A szoftvert tetszőleges számú olyan 
számítógépre telepítheti, amelyek a megoldás kiszolgálóiként/hostjaiként 
szolgálnak. A telepített szoftvert az ügyfélszámítógépekről távoli hozzáféréssel 
ugyanannyi személy használhatja - a megoldás megnevezett felhasználói -, mint 
ahány licencet Ön beszerzett, és Önnek minden olyan felhasználóhoz licencet 
kell szereznie, aki a szoftvert használhatja, kivéve, ha az EULA, az ABBYY-val 
kötött külön megállapodás vagy az ajánlat másként rendelkezik. Egy adott 
időpontban bárki használhatja a szoftvert távolról, egyetlen számítógépről. 

2.1.1.5. Ha az Ön Licencének típusa „Webhelyi licenc”, a következő további feltételek 
érvényesek: (i) A szoftverhez az ABBYY által kiállított tanúsítványt kell 
mellékelni, amely tartalmazza a vonatkozó Licenc részleteit; (ii) Ön köteles 
bizalmasan kezelni a Szoftvert, és a Szoftver Ön általi bármilyen átadása 
szigorúan tilos (a jelen 2.1.1.5. szakasz alkalmazásában csak az „átruházás” 
magában foglalja, de nem korlátozódik, a hozzáférés megadását harmadik 
személyeknek felek, hozzáférés biztosítása munkavállalók számára magáncélra, 
valamint a Szoftver eladása, bérbeadása, lízingelése vagy kölcsönzése); (iii) 
Önnek pontos nyilvántartást kell vezetnie azon felhasználói számítógépeinek 
számáról, amelyeken a Szoftvert használják, évente jelentenie kell felhasználói 
számítógépeinek számát a Jóváhagyott Forrásnak, és az Ön éves jelentésével 
együtt ki kell fizetnie a vonatkozó licencet. díj (az Árajánlatban meghatározottak 
szerint) minden felhasználói számítógép után, beleértve az Ön Licencével előre 
megvásárolt számítógépek számát is; és (iv) ésszerű előzetes írásbeli kérésre az 
ABBYY az Ön iratainak alapos ellenőrzési eljárását végezheti kizárólag a 
felhasználói számítógépek számának és az Ön által fizetett licencdíjak 
pontosságának ellenőrzése céljából, legfeljebb tizenkét (12) havonta egyszer. Az 
ilyen ellenőrzést az ABBYY költségére, az Ön szokásos munkaidejében és a 
titoktartási követelményeknek megfelelően kell elvégezni. Ha az utólagos 
ellenőrzés ellenőrzött feljegyzései az Ön által benyújtott szoftverlicenc-díjak és 
az esedékes licencdíjak öt (5) százalékánál nagyobb mulasztást tárnak fel, a 
licencdíjak különbözetének megfizetése mellett az ABBYY auditálási költségeit is 
meg kell térítenie. 

2.1.2. Feldolgozási mennyiség. A SZOFTVERREL feldolgozható mennyiségi egységek 
(pl. oldalak, szavak, szimbólumok) száma, amennyiben a licencben ez 
meghatározott, egy vagy több módon korlátozott lehet, úgymint az adott időszakokon 
belül, például havonta vagy évente feldolgozható mennyiségi egységek, illetve a 
feldolgozható mennyiségi egységek összes számának korlátozása. Az oldal vagy 
más mennyiségi egység mérete és a feldolgozáshoz használt processzormagok 
száma is korlátozott lehet.. 

2.2. Ön tudomásul veszi, hogy a SZOFTVER az illetéktelen másolás és korlátlan használat ellen 
védett, ezen védelem biztosítása céljából sorozatszámot tartalmazhat, és Ön az összes ilyen 
védelem fenntartásával együtt elfogadja a SZOFTVERT. A sorozatszáma aktiválására lehet 



szükség, az elérhető aktiválások száma pedig korlátozott lehet. Ön további aktiválásokat 
kérhet a támogatási és karbantartási szolgáltatások teljes időtartama alatt az Ön által 
megvásárolt (megvásárolt) Szoftververzióhoz. A beszerzett (megvásárolt) Szoftververzióhoz 
kapcsolódó támogatási és karbantartási szolgáltatások időtartamának lejártával előfordulhat, 
hogy további aktiválások nem érhetők el. 

2.3. Amennyiben virtuális környezetben telepíti és/vagy használja a SZOFTVERT, beleértve 
korlátozás nélkül a VMWare, Citrix útján történő használatát, a SZOFTVERHEZ való 
hozzáférés, illetve annak használata nem haladhatja meg a a SZOFTVER korlátozásait vagy 
a biztosított Licenc hatályát. Például egy és ugyanaz a sorozatszám nem használható arra, 
hogy virtuális környezetben több számítógép, jogosult felhasználó vagy egyidejű jogosult 
felhasználó számára engedélyezze a szoftver használatát vagy az ahhoz való hozzáférést, 
mint ahány számítógép, jogosult felhasználó vagy egyidejű jogosult felhasználó számára a 
licencet megfelelően megszerezték, és a szoftver nem használható arra sem, hogy a licenc 
által megengedett mennyiségnél több egységet dolgozzon fel. 

2.4. A SZOFTVER nem használható fel fizetős vagy ingyenes felismerési, konvertálási, 
szkennelési vagy dokumentum-összehasonlítási szolgáltatások nyújtására, és/vagy a 
SZOFTVER használata során beolvasott eredmény vagy az eredményhez való hozzáférés 
biztosítására olyan másik szolgáltatás részeként, mely bármely külső félnek összetevőként 
rendelkezik felismeréssel és konvertálással, amennyiben Ön nem kötött külön írásos 
megállapodást az ABBYY-val. 

2.5. Az alábbi 2.6. és 2.7. pontok értelmében Ön nem kerülheti meg a SZOFTVER felhasználói 
felületét, amely a SZOFTVERHEZ biztosításra került, illetőleg nem kommunikálhat a 
SZOFTVERREL automatizált szoftver útján, ideértve a szkripteket, botokat, robotikus 
folyamatautomatizáló szoftvert, kivéve ha erről az ABBYY-vel külön írásbeli 
megállapodásban megegyezett. 

2.6. Ha az Ön licence a 2.1.1.2. vagy 2.1.1.4. szakaszban meghatározott típusú, és az ajánlatban 
„Kiterjesztett CLI-támogatás” -ként van megjelölve, akkor a szoftver felhasználói felületét 
csak a parancssori felület használatával lehet megkerülni.. 

2.7. Ha az Ön licence a 2.1.1.2. vagy 2.1.1.4. szakaszban meghatározott típusú, és az ajánlatban 
„RPA-ra” van megjelölve, akkor Ön a szoftverrel a Robotic Process Automation szoftver 
segítségével léphet kapcsolatba. 

2.8.  Verzióváltások. Ha a szoftvert „Fejlesztés” -ként jelölik meg, vagy az ABBYY FineReader 
egyik korábbi fő verziójának cseréjeként bocsátják az Ön rendelkezésére, a szoftver Ön általi 
használatára és a licenc hatókörére vonatkozó korlátozások többek között az alábbiakra 
terjedhetnek ki: 

2.8.1. Az Ön Frissítésre való jogosultságának alapját képező szoftver 
(Frissítésbázis-szoftver) csak ugyanazon a számítógépen, a 
Frissítésbázis-szoftverrel szállított Végfelhasználói Licencszerződés feltételeinek 
megfelelően használható, kivéve, ha az ABBYY-val kötött külön írásos Frissítési 
megállapodás erről másként nem rendelkezik. 

2.8.1.1. Ha a Frissítési Alap Szoftvert előfizetéses alapon szerezték be, az csak 
korlátozott időn belül használható, nevezetesen: annak az előfizetési időszaknak 
a végéig, amely alatt a frissítés történt (Jelenlegi Előfizetési Időszak). Az aktuális 
előfizetési időszak vége után abba kell hagynia a Frissítési Alap Szoftver 



használatát, még akkor is, ha a következő előfizetési időszakra megújította a 
SZOFTVERRE való előfizetését. 

2.8.1.2. Ön tudomásul veszi, hogy az ABBYY bármikor leállíthatja a Frissítési Alap 
Szoftver műszaki támogatását és karbantartási szolgáltatásait, és ezek a 
szolgáltatások így elérhetetlenné válhatnak az Ön számára, még akkor is, ha 
továbbra is használja a Frissítési Alap Szoftvert. 

2.8.2. Az Upgrade Basis Szoftver használatát a Jóváhagyott Forrással kötött külön írásos 
megállapodás tilthatja. 

2.8.3. Az SM feltételeiben foglalt ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, ha a szoftvert 
örökös licenccel együtt szerezték be: (i) az Ön számára az Ön szoftveréhez 
nyújtandó SM szolgáltatások nem tartalmazzák a fejlesztések nyújtását; és (ii) Ön 
ezennel lemond az ABBYY-val vagy annak bármely leányvállalatával szemben 
támasztott minden olyan követelésről, amely az ilyen fejlesztések nyújtásának 
elmulasztásából ered. A félreértések elkerülése végett, a jelen 2.8.3. szakasz nem 
érinti a fogyasztók azon jogát, hogy a digitális terméket a jelenlegi állapotában 
tartsák, mivel különösen a fogyasztóktól nem tagadják meg a frissítéseket, beleértve 
a biztonsági frissítéseket is, a vonatkozó jogszabályok által szabályozott ésszerű 
időtartamra. 

2.9. A 2.1.1.5. szakaszban leírtak kivételével Ön csak egyszer és véglegesen ruházhatja át a 
szoftvert közvetlenül egy másik végfelhasználóra. Ha Ön jogi személy, az ilyen 
átruházáshoz az ABBYY írásos jóváhagyása szükséges. Az ilyen átruházásnak 
tartalmaznia kell a teljes SZOFTVERT (beleértve az összes példányt, az 
összetevőrészeket, az adathordozókat és a nyomtatott anyagokat, továbbá bármilyen 
frissítést), valamint a jelen EULA-t. Az átruházás nem történhet küldemény útján, sem 
egyéb közvetett átadással. Az egyszeri átruházás kedvezményezettjének el kell fogadnia, 
hogy betartja a jelen EULA feltételeit, beleértve annak kötelezettségét, hogy a jelen EULA-t 
és SZOFTVERT nem adhatja tovább. Ilyen SZOFTVER átruházás esetén Önnek el kell 
távolítania a SZOFTVERT a számítógépéről vagy a helyi hálózatból. 

2.10. Ön a SZOFTVERT több adathordozón (többadathordozós SZOFTVER) veheti át, beleértve 
az internetről történő letöltéseket. A kapott adathordozók mennyiségére vagy típusára való 
tekintet nélkül, a SZOFTVER használata csak a licenc hatókörének megfelelően 
használható. 

2.11. A SZOFTVERNEK és összetevőinek jelen EULA feltételeit megsértő vagy nem az abban 
foglaltak szerinti bárminemű használata az ABBYY és/vagy harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogai megsértésének minősül, és indokot ad a SZOFTVER jelen EULA alatt 
történő, Ön részére biztosított összes használati jogának visszavonására. 

2.12. Nincsenek más jogok. Az ABBYY fenntart minden olyan jogot, amelyet az alábbiakban 
kifejezetten nem biztosítanak Önnek. 

 


