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 Eventus® 
Vállalati Munkafolyamat-szervező 

 
Végfelhasználói Licencszerződés 

 
 

1. Fogalmak 

 

Adatlap:  a jelen EULA-hoz csatolt Adatlapot jelenti, amely kitöltött és cégszerűen aláírt 
formájában a Licencbeadó és a Végfelhasználó között létrejövő egyedi szerződést 
testesíti meg. 

Dokumentáció: a Szoftver használatát elősegítő, a Licencbeadó által a Végfelhasználónak fizikai 
formában átadott felhasználási kézikönyvek, műszaki irodalom, valamint bármely 
egyéb a szoftvertermékhez adott dokumentáció értendő alatta. 

Eventus Licencpolitika 
(ELP):  

a hatályos Eventus Licencpolitikát jelenti, amely az Eventus honlapján 
(www.eventus.eu) található meg. Az ELP tartalma időről időre változhat, amint egy-egy 
újabb Licenctípus válik elérhetővé. 

Licencbeadó:  a VISIONERS Zrt.-t jelöli, amely egy Magyarország joga alatt működő,  01-10-047522 
cégjegyzékszámon bejegyzett gazdasági társaság, H-1123 Budapest, Táltos u. 1. 
szám alatti székhellyel. 

Licencbevevő: az adatlapon azonosított entitást jelöli, akinek a Szoftvert Licencbeadó leszállítja, és 
akit a jelen Végfelhasználói Licencszerződés rendelkezései köteleznek. 

Licenckulcs: az a dekódolt karakterlánc, amelyet a Licencbeadó ad a Végfelhasználónek abból a 
célból, hogy a Végfelhasználó a Szoftvert jogszerűen használhassa. 

Lokáció:  azt a fizikailag meghatározott helyet jelenti, ahová a szerver-szoftvert telepítik. A 
Lokációt annak az IP címnek és földrajzi helynek a megjelölésével kell meghatározni, 
ahová a szerver szoftver telepítésre kerül. 

Szoftver:  az Eventus Munkafolyamat-szervező szoftvert jelenti.  

Szoftverkövetés: azt a szolgáltatást jelenti, amely biztosítja Végfelhasználónak, hogy mindig megkapja a 
Szoftver legfrissebb verzióját, éves díj ellenében. 

Terület:  alatt az a földrajzi terület és üzleti piac értendő, ahol a Végfelhasználó a Szoftvert 
használhatja, vagyis amely a Szerződés területi hatályát kijelöli. A jelen EULA 
tekintetében a Terület az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra. 

Végfelhasználó: az Adatlapon meghatározott entitás, amelynek Licencbeadó átadja a Szoftver egy 
példányát, és amely kötelezettje lesz a jelen Végfelhasználói Licencszerződésnek.    

Végfelhasználói 
Licencszerződés (EULA): 

a jelen Eventus Végfelhasználói Licencszerződést jelenti. 

Verzió: alatt a Szoftver egy bizonyos kiadása értendő, amelyet a tizedes pont előtti szám jelöl 
(mint pl V1.x vagy V2.x). A Szoftver minden egyes új verziója jelentős funkcionalitásbeli 
változásokat vagy fejlesztéseket tartalmaz.  

 

2. A felhasználási engedély 

A jelen Végfelhasználói Licencszerződés kizárólag az Eventus Licencpolitikával és az Adatlappal együtt érvényes. Az 

Eventus Licencpolitika azokat az egyedi licenceket (Licenctípusokat) írja le, amelyekből a Végfelhasználó egységes 

felhasználási engedélye összetevődik, és amely az Adatlapon kerül meghatározásra. Az EULA a Szoftver használatára 

vonatkozó általános feltételeket és rendelkezéseket írja le. A Licencbeadó egy nem kizárólagos felhasználási engedélyt 

http://www.eventus.eu/
http://www.eventus.eu/
http://www.eventus.eu/


Eventus® Vállalati Munkafolyamat-szervező EULA   

v.1.1.2022._VISIONERS 

  Oldal: 2/11 

ad Végfelhasználónak a Szoftver használatára, határozatlan időre, az Adatlapon meghatározott Területre, és az egyedi 

licencek által konkretizált korlátozásokkal. 

3. A Szoftver 

A Végfelhasználó jogosultságot szerez a Szoftver egy példányának feltöltésére, feltelepítésére és végfelhasználási célú 

használatára legfeljebb az Adatlapon meghatározott számú szerveren, valamint az abban meghatározott számú 

Felhasználóra vagy munkafolyamatra, a kapcsolódó Dokumentációval, a jelen EULA valamint az ELP rendelkezéseinek 

megfelelően (a „Felhasználó” az ELP-ben meghatározott jelentéssel bír). Az Adatlap a Licencbeadó és Végfelhasználó 

közötti megállapodás szerinti konkrét licencekre vonatkozó feltételeket tartalmazza. Az EULA-ra való hivatkozások alatt 

jelen szerződésen belül egyúttal a Végfelhasználóval aláírt Adatlapra való hivatkozást is érteni kell. 

A jelen szerződésben meghatározott Licenctípusok egyedül az Eventus szoftverre vonatkoznak, és eltérő megállapodás 

hiányában semmilyen egyéb szoftverre, hardverre, vagy bármely egyéb alkotóelemre nem hatnak ki. 

A Felek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 59. § (1) bekezdésétől kifejezetten eltérnek, és Végfelhasználó 

tudomásul veszi, hogy csak és kizárólag az őt megillető licencekben körülírt felhasználási módokra és cselekményekre 

jogosult. 

 

4. A Szoftver átadása és használata 

(a) A Licencbeadó a Szoftver leszállítását megelőzően bocsátja ki számláját, melyet a Végfelhasználó az ott feltüntetett 

bankszámlára történő banki átutalással köteles kiegyenlíteni. 

(b) A Licencbeadó a Szoftver és a Dokumentáció egy példányát a díj beérkezését követő hét napon belül eljuttatja a 

Végfelhasználó részére. A Szoftver átadása megtörténhet egy hordozható adattároló kézbesítése útján, vagy 

megvalósulhat elektronikus letöltés által, lehetőség szerint egy Licenckulcs által biztosítva a Végfelhasználó általi 

jogszerű telepítést és használatot. 

(c) A leszállítást követően a Végfelhasználó a Dokumentációnak és a jelen megállapodás feltételeinek megfelelően 

jogosult használni a Szoftvert. 

(d) A Szoftverre vonatkozó licencek allicencbe adása, vagy hozzáférés biztosítása további felhasználók részére az 

Adatlap módosítása, vagy kiegészítő díj megfizetéséről szóló megállapodás megkötése után lehetséges. 

 

5. Fizetési feltételek 

Amennyiben a Felek az Adatlapon másképp nem állapodnak meg, a Végfelhasználó a 4.(a) pontban foglaltak, és a 

következő feltételek alapján köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének: 

i. a díjfizetés a számla kiállításától számított 8 napon belül esedékes, 

ii. a díj megfizetése Euróban történik, 

iii. a licencdíj nem foglalja magában a Licencbeadó általi installálás, vagy bármilyen egyéb szolgáltatás díját, 

iv. a licencdíj összege nem tartalmaz adókat, vámokat, vagy egyéb címen megfizetendő összegeket,  

v. a Licencbeadó fenntartja magának a jogot, hogy késedelmes díjfizetés esetén a mindenkori törvényes 

késedelmi kamat összegét felszámítsa. 

 

6. Végfelhasználó kötelességei 

A Végfelhasználó köteles: 
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(a) a Szoftvert a jelen szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően kizárólag a saját belső üzleti céljaira 

használni. Végfelhasználó sem a Szoftvert, sem az ahhoz kapcsolódó Dokumentációt harmadik személy felé nem 

teheti hozzáférhetővé, és nem használhatja harmadik személy felé történő adatfeldolgozás és szolgáltatásnyújtás 

céljára 

(b) a szoftver bármely formátumban vagy eszközzel való másolásától tartózkodni, ide nem értve egy nem installált 

biztonsági másolat készítését; 

(c) Szoftver visszafejtésétől, visszafordításától, belső felépítésének elemzésétől, vagy bárminemű módosításától 

tartózkodni; 

(d) a Dokumentációt kizárólag a Szoftver rendeltetésszerű használatával összhangban másolni és használni; 

(e) megfelelő biztonsági intézkedésekről és azok folyamatos fenntartásáról gondoskodni a Szoftverhez való 

jogosulatlan hozzáférés vagy használat megakadályozása érdekében; 

(f) pontos és naprakész nyilvántartást vezetni a szoftver példányainak számáról, annak verzióiról és pontos helyéről 

és a nevesített / konkurens / ügyfél / regisztrációs űrlap felhasználók számáról, mely nyilvántartás ellenőrzését a 

Licencbeadó részére köteles lehetővé tenni; 

(g) felülvizsgálni és ellenőrizni a Szoftver használatát a jelen szerződés feltételeivel és a Dokumentációval 

összhangban; 

(h) a Szoftver korábbi verzióját haladéktalanul a frissített változattal helyettesíteni annak kézhezvétele után; 

(i) értesíteni a Licencbeadót minden olyan változtatásról, amit a rendszer futtatásához használt platformon eszközölt; 

(j) a jelen megállapodás szerinti szerzői jogi figyelmeztetést a Szoftver minden példányán, vagy annak részein 

feltüntetni; 

(k) tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Licencbeadónak kárt, kiadást, költséget okozna, a Licencbeadó 

vagy a Szoftver megítélését, jó hírnevét rontaná, vagy a Licencbeadó szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogait 

sértené; 

(l) a jelen megállapodásban rögzített korlátozott hozzáférésen kívül Végfelhasználó köteles tartózkodni a Szoftver 

vagy egy részének (ideértve a forráskódos és a tárgykódot is) allicencbe adásától, harmadik személy részére 

történő rendelkezésre bocsátásától. 

 

7. Korlátozott hozzáférés 

(a) A Végfelhasználó jogosult harmadik személyek részére korlátozott hozzáférést biztosítani kizárólag a jelen 6. pont 

rendelkezéseinek megfelelően és az itt meghatározott célból. Az ilyen hozzáférés biztosítására a licencelés 

módszerei és alapvető feltételei ugyanúgy vonatkoznak. 

(b) Korlátozott hozzáférés harmadik személyek részére a következő esetekben biztosítható: 

i. a Szoftvert érintő, a jelen megállapodásban rögzítettekkel összhangban történő fejlesztést, testre 

szabást vagy konfigurálást végző, Eventus VAR partneri szerződéssel bíró rendszerintegrátor 

részére, vagy 

ii. a Szoftver támogatását a Végfelhasználónál ellátó, Eventus VAR partneri szerződéssel bíró 

alvállalkozó részére. 

(c) A harmadik személy általi korlátozott hozzáférés biztosításához a Licencbeadó előzetes engedélye szükséges. 

(d) A harmadik személy számára lehetővé tett korlátozott hozzáférés biztosítása előtt a Végfelhasználó köteles a 

Licencbeadót írásban értesíteni és írásbeli hozzájárulását kérni az értesítésben megnevezett harmadik személy 
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számára. Az értesítésnek tartalmaznia kell a harmadik személy nevét, az igényelt hozzáférés célját, a kapcsolódó 

időbeosztást, a hozzáférés biztosításának módját, és minden egyéb olyan adatot, amit a Licencbeadó igényel. 

(e) A 6.4 pontban foglalt értesítésnek tartalmaznia kell a harmadik személy írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozólag, 

hogy a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeket megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri 

el. A harmadik személy korlátozott hozzáférését kizárólag a Licencbeadó és a Végfelhasználó által megállapodott 

célra használhatja, és semmilyen formában nem jogosult a Szoftver másolására sem részben, sem egészben 

kivéve, ha ebben a Licencbeadó és a Végfelhasználó írásban megállapodtak. A harmadik személy nem engedheti 

át, nem adhatja allicencbe, alvállalkozásba, nem engedményezheti vagy ruházhatja át korlátozott hozzáférését 

további személyek részére. 

(f) Amennyiben lehetséges, a korlátozott hozzáférés távoli elérés formájában kerül biztosításra azzal, hogy a 

Szoftver az Adatlapon feltüntetett eredeti installálás helyén marad. 

(g) Ha a Végfelhasználó a Licencbeadó tudta és beleegyezése nélkül, vagyis jogosulatlanul biztosít bármilyen – jelen 

szerződésben nem szabályozott – hozzáférést harmadik személynek, úgy az ezzel okozott károkért – beleértve 

az elmaradt hasznot is – Végfelhasználó korlátlanul felel. Az ilyen magatartás a szerzői jog megsértésének 

minősül, amellyel szemben minden törvényben biztosított jogérvényesítési eszköz igénybe vehető.  

(h) A Licencbeadó indokolt esetben bármikor jogosult visszavonni a harmadik személy korlátozott hozzáféréséhez 

való hozzájárulását. Ilyen esetben Végfelhasználó haladéktalanul köteles intézkedni a hozzáférés megszüntetése 

iránt. 

(i) A jelen 7. fejezet rendelkezései nem vonatkoznak a Licencbeadó szerződött VAR-Partnerére. 

 

8. Jótállás 

(a) Amennyiben a jelen megállapodás feltételei másképp nem rendelkeznek, a Licencbeadó jótállást vállal azért, hogy 

a Licencbeadó instrukcióival összhangban működtetett Szoftver lényegében a Licencbeadó által átadott 

Dokumentációnak megfelelően fog működni. A Licencbeadó nem vállal jótállást azért, hogy a Szoftver funkciói és 

tulajdonságai a Végfelhasználó igényeinek megfelelnek, vagy a Szoftver megszakítás nélküli és hibátlan 

működése tekintetében. Az ilyen hibák felmerülése nem jelenti a jelen megállapodás rendelkezéseinek 

megszegését. 

(b) A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver nem az ő egyedi igényeinek megfelelően került kifejlesztésre, 

így a Végfelhasználó felelőssége arról megbizonyosodni, hogy a Szoftver megfelel-e a Végfelhasználó igényeinek. 

(c) Abban az esetben, ha a Végfelhasználó jelentős eltérést tapasztalna a 8. (a) pontban rögzített vállaláshoz képest, 

amely a Szoftver Végfelhasználó általi használatát jelentősen befolyásolja, a Végfelhasználó köteles erről a 

Licencbeadót írásban értesíteni a felmerült hiányosságok és hibák írásban való dokumentálása mellett, a Szoftver 

szállítását követő 90 napon belül. A Szoftver érintett része tekintetében a Licencbeadó köteles minden tőle telhető 

erőfeszítést megtenni, hogy a hibát - választása szerint - információ vagy patch biztosításával, vagy pedig új 

szoftververzió rendelkezésre bocsátásával elhárítsa,. 

(d) A fenti rendelkezés nem alkalmazható azon hibák és hiányosságok esetében, amelyek a Szoftver nem a 

Licencbeadó általi megváltoztatása vagy kiegészítése, nem rendeltetésszerű használata, azzal való visszaélés 

vagy a Szoftver elrontása, illetve a Licencbeadó által nem kifejezetten javasolt szoftverrel, berendezéssel, vagy 

rendszerrel való használata folytán merültek fel. 

(e) A jogszabály által lehetővé tett mértékben a Licencbeadó kizár a Szoftverrel kapcsolatos minden egyéb kifejezett 

vagy vélelmezett jótállást, ideértve a megfelelő minőségért vagy az egy bizonyos célra való használhatóságért 

vállalt jótállást, és a jelen fejezet (a), (b) és (d) pontjaiban írt felelősségkizáró korlátozások a szavatossági jogokra 

is alkalmazandók. 

(f) A Licencbeadó külön Karbantartási és Támogatási Szolgáltatást is kínál a Szoftverhez a jelen, 8. pontban foglalt 

jótállási körön kívül eső kérések tekintetében. 
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(g) A jótállás lejárta után a Felek között létrejött külön megállapodásban rögzített Eventus karbantartási és támogatási 

feltételek alkalmazandóak, és a Szoftver megfelelő működése karbantartás mellett biztosítható. Az előbbieknek 

nem ellentmondva erősen ajánlott, hogy a Végfelhasználó a Szoftver használatának megkezdésétől terjedő 

hatállyal karbantartási és támogatási szerződést kössön Licencbeadóval a Szoftverre, amely rövidebb válaszidőket 

és magasabb szolgáltatási szintet biztosít a hibák és hiányosságok elhárítása, kijavítása tekintetében. 

 

9. Károkért való felelősség 

(a) A következő rendelkezések szerint a Licencbeadó felelőssége nem haladja meg a 10.000 Euró (tízezer Euró), 

vagy a Végfelhasználó által a jelen megállapodás alapján megfizetett díjak összege közül az alacsonyabb 

összeget. Licencbeadó nem felel azonban elmaradt haszonért, elmaradt bevételért, üzletvesztésért, várt 

megtakarításért vagy egyéb közvetett, különleges, vagy következményes károkért. 

(b) A Licencbeadó nem zárja ki a halálért, személyi sérülésért való felelősséget, amely saját súlyosan gondatlan vagy 

szándékos magatartása folytán merült fel. 

(c) A 9.(a) pontban foglalt korlátozás nem alkalmazható a 10. pontban foglalt szerzői jogsértésből fakadó károk 

esetére. 

 

10. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok 

A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftverhez kapcsolódó minden szerzői jog, know how, védjegy, 

szabadalom, és más szellemi alkotás a Licencbeadó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. A Végfelhasználó a 

jelen megállapodás időtartama alatt, és annak megszűnését követően sem vitatja vagy kérdőjelezi meg a 

Licencbeadó ezen jogait. 

A zárt forráskód mellett a Szoftver adatszerkezetének terve önállóan is szerzői jogi védelemben részesül. A 

Szoftver adatszerkezetei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 61.§ (1) bekezdése alapján gyűjteményes 

műnek minősülő adatbázisnak tekintendők. Sem a Szoftver, sem az adatbázis tartalmának rendeltetésszerű 

használatához nem szükséges az adatszerkezet ismerete, így annak feltárása illetve kifürkészése tilos. Az 

adatszerkezet felépítése továbbá olyan sajátos védett ismeretet („know how”) képez, amelyre az üzleti titok 

védelméről 2018. évi LIV. törvény rendelkezései megfelelően irányadók. 

11. Jogszavatosság 

(a) A Licencbeadó mentesíti a Végfelhasználót minden olyan igény, kár és költség tekintetében, amely annak 

következtében merült fel, hogy a Szoftver szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, vagy egyéb szellemi tulajdont 

sért, feltéve ha: 

i. a Végfelhasználó maga nem sértett jogot, ideértve a szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet és egyéb 

szellemi tulajdont, és 

ii. a Végfelhasználó ésszerű gondossággal járt el az igénnyel kapcsolatban és nem tett sem kifejezetten, 

sem ráutaló magatartással elismerő, vagy joglemondó nyilatkozatot, vállalást, nem hozott létre 

egyezséget, amely káros hatással lehet a Licencbeadónak az igénnyel kapcsolatos védekezésére. 

Amennyiben a Végfelhasználó ezen intézkedést elmulasztotta megtenni, köteles a Licencbeadó részére 

megtéríteni minden olyan költséget és kárt, amely az igénnyel kapcsolatos eljárásban felmerült; és 

iii. a Végfelhasználó vállalja, hogy értesíti a Licencbeadót minden ellene érvényesített igényről. 

Licencbeadó jogosult az ilyen igényekkel kapcsolatban maga eljárni, választása szerint egyezséget 

kötni, és 

iv. a Végfelhasználó az igény rendezéséhez vagy vitatásához minden ésszerűen megkövetelhető 

segítséget megad a Licencbeadó részére, és 
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v. a Végfelhasználó megtesz minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy a Licencbeadót az ilyen 

igények felmerülésétől megkímélje. 

 

(b) Ilyen jogsértés esetén a Licencbeadó választása szerint, saját költségére: 

i. megszerzi a Szoftver vagy annak része további használatához szükséges felhatalmazást a 

Végfelhasználó részére, vagy 

ii. kifejleszti a jogsértéssel érintett rész helyett a Szoftvernek, illetve megfelelő részének olyan változatát, 

amely teljesen jogtiszta, vagy 

iii. helyettesíti a Szoftvert vagy jogsértő részét más, ugyanolyan képességű, jogtiszta szoftverrel. 

 

12. Titoktartás 

(a) Minden információ, üzleti titok, természeténél fogva bizalmas információ illetve a Licencbeadó tulajdonát képező 

információ, melyet a Licencbeadó a Szoftverrel kapcsolatban közölt a Végfelhasználóval, bizalmasan kezelendő. A 

bizalmas kezelés körébe nem tartozik bele az olyan információ, mely a Végfelhasználó birtokában volt a jelen 

megállapodás hatályba lépése előtt, vagy amely ebben az időpontban jogsértés elkövetése nélkül közismert volt. A 

Végfelhasználó vállalja, hogy a bizalmas információt a lehető legnagyobb gondossággal kezeli és harmadik 

személyek részére nem teszi hozzáférhetővé. Ezen rendelkezés alól kivételt jelentenek a Végfelhasználó azon 

alkalmazottai, akiknek munkavégzéséhez a bizalmas információ ismerete feltétlenül szükséges, és akik a jelen 

megállapodásban foglaltakkal egyenértékű titoktartási kötelezettséget vállaltak. 

(b) A fenti rendelkezés a szerződés megszűnése estén is hatályban marad. 

(c) A bizalmas információk Licencbeadó kizárólagos tulajdonát képezik, melyeket írásbeli kérés esetén a 

Végfelhasználó köteles visszaszolgáltatni. 

(d) A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Licencbeadó bizalmas információi jelentős pénzbeli értékkel bíró üzleti 

titkot képeznek. A Végfelhasználó elismeri továbbá, hogy a jelen rendelkezés megsértése esetén a Licencbeadó 

jogosult a felmerült kár igazolása nélkül ideiglenes intézkedést, vagy tartós, a jogsértéstől eltiltó végzés 

meghozatalát kezdeményezni. 

13. Megszűnés 

(a) A Licencbeadó a Végfelhasználó értesítésével jogosult jelen megállapodást felmondani, amennyiben: 

i. a Végfelhasználó megsértette a jelen megállapodás valamely rendelkezését, és szerződésszegését 

(amennyiben az orvosolható) az arról való értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem orvosolja; 

ii. a gazdasági társaság Végfelhasználó ellen csőd-, vagy felszámolást eljárást bíróság jogerősen elrendel, 

vagy a társaság hatáskörrel rendelkező szerve annak végelszámolással történő megszűnését határozta 

el. 

(b) A szerződés fentiek szerint történő megszűnése esetén a Végfelhasználó köteles a Licencbeadó részére minden 

költséget és kiadást megtéríteni, ideértve az ügyvédi és egyéb költségeket, amelyek a jelen megállapodás 

megkötésével kapcsolatban merültek fel. A Licencbeadó jogosult a Szoftver jövőbeni használatát megakadályozó 

bármilyen program futtatására, vagy berendezés alkalmazására. 

(c) A jelen megállapodás bármilyen okból történő megszűnését követő 7 napon belül Végfelhasználó köteles a - 

Licencbeadó utasításának megfelelően - a Szoftver és a Dokumentáció minden példányát visszaszolgáltatni vagy 

megsemmisíteni. Végfelhasználó visszavonhatatlan engedélyét adja ahhoz, hogy a Licencbeadó, annak 

alkalmazottai vagy ügynökei a Végfelhasználó helyiségeibe és rendszereibe belépjenek, és meggyőződjenek arról, 

hogy a Végfelhasználó a jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően járt el. 
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14. Engedményezés vagy jogátruházás 

A Végfelhasználó nem jogosult a jelen megállapodásból eredő követelést engedményezni, illetve a szerződésből 

eredő jogokat átruházni, továbbá szerződésátruházással vagy egyéb módon sem jogosult olyan jognyilatkozatot 

tenni, mely arra irányulna, hogy a jelen szerződésből eredő jogokat vagy kötelezettségeket részben vagy 

egészben harmadik személyre átruházza. 

15. Joglemondás 

A jelen megállapodás valamely rendelkezése érvényesítésének elmaradása nem értelmezhető joglemondásként, 

és nem érinti jelen megállapodás vagy annak részei érvényességét 

16. Módosítás 

A jelen EULA és az Adatlap módosítása abban az esetben kötelező érvényű a Felekre, ha azt mindkét Fél 

képviseltre jogosult képviselője aláírta. 

17. Részleges érvénytelenség 

Abban az esetben, ha a jelen EULA valamely rendelkezését hatóság vagy bíróság érvénytelenné, jogellenessé, 

vagy végrehajthatatlanná nyilvánítaná, a fennmaradó rendelkezések megfelelően hatályban maradnak. 

18. Értesítések 

A jelen megállapodás alapján megtett minden értesítést a másik fél itt feltüntetett, vagy a postára adás előtt 

legalább három munkanappal írásban közölt címére tértivevényes levélben kell megküldeni 

19. Vis Maior 

A határidőre való díjfizetés kivételével a Felek egyike sem felelős a késedelmes vagy meghiúsult teljesítésért, 

amennyiben a késedelem vagy meghiúsulás oka a felek ésszerű ellenőrzésén kívüli körülmény folytán merült fel, 

az ilyen körülményről és a várható késedelemről vagy meghiúsulásról az érintett fél a másik felet haladéktalanul 

értesítette, és az érintett fél megtett minden tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést annak érdekében, hogy a 

késedelmet vagy meghiúsulást elkerülje 

20. Nyelv, irányadó jog, választottbíróság 

(a) A Felek megállapodnak, hogy a magyar nyelvet használják valamennyi írásos dokumentumban és 

kapcsolattartásuk során a jelen EULA-hoz és a hozzá tartozó Adatlaphoz kapcsolódó jogviszonyuk keretében.   

(b) A jelen EULA-ban foglaltakkal kapcsolatos vitákat a jelen megállapodás rendelkezéseivel és Magyarország 

jogszabályaival összhangban kell rendezni. 

(c) Amennyiben a jelen megállapodással kapcsolatban felmerült vitás kérdésekkel kapcsolatos tárgyalások 30 

(harminc) napon belül nem vezettek eredményre, Felek a jogvita rendezését választottbírósági útra terelik. Felek 

jogvita esetére alávetik magukat a Budapesten működő Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő 

állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének, mely saját szabályzata szerint jár el. A választottbírósági 

eljárás nyelve magyar, a választottbírók száma három. 

(d) A választottbíróság döntését a felek véglegesnek és kötelező erejűnek fogadják el. 
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21. Jogi nyilatkozat 

Az Eventus® a védjegyjogosult magyar nemzeti védjegye, közösségi védjegye, és nemzetközi védjegye 

Azerbajdzsán, Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területére kiterjedő hatállyal. 

 

Kelt Budapesten, 2022. ……… napján 

 

 

______________________________ 

VISIONERS Zrt. 

LICENCBEADÓ 

______________________________ 

……………….. 

VÉGFELHASZNÁLÓ 
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ADATLAP 

 

 

Végfelhasználó neve és 

egyéb adatai 

 

 

Cégnév: 

Székhely: 

Adószám: 

 

 

Licence azonosító: FNXEVNT<LicenceeRef>D350001 

Szoftver verziója:  

Időbeli hatály:  

Terület:  

Lokáció:  

Egyéb korlátozás:  

Szerződéses licencdíj:  

 

 

A jelen adatlap tartalma képezi a Végfelhasználónak biztosított egységes felhasználási engedélyt. Végfelhasználó 

részére azok az egyedi licencek engedélyezettek, amelyekhez az IGEN/NEM oszlopban az IGEN megjegyzés társul. 

A Végfelhasználó olyan mennyiséget szerez meg az adott licencből, amelyet a Felek a „Volumen” oszlopban 

meghatároznak, és amely az arra vonatkozó metrikának felel meg. 

 

 

 

Egyedi licencek 

 

 

IGEN/ 

NEM 

 

Metrika 

 

Volumen 

 

1. Architektúra licencek 
 

   

 

1.1. Szerver Licencek 
 

   

1.1.1. Egyéni Szerver Licenc  szerverpéldány  

1.1.2. Munkacsoport Szerver Licenc   szerverpéldány  

1.1.3. Nagyvállalati Szerver Licenc   szerverpéldány  

1.1.4. Nem-produktív Szerver Licenc  szerverpéldány  

 

1.2. Felhasználói Licencek 
 

   

i.   Nevesített Felhasználói Licenc  felhasználó  

ii.  Konkurens Felhasználói Licenc  felhasználó  

iii. Ügyfél Felhasználói Licenc   ügyfél felhasználó   

iv. Bejelentő Űrlap Felhasználói Licenc  bejelentő űrlap 

felhasználó 

 

 

1.3. Folyamat Licencek 
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i.   Kis Folyamat Licenc  feladat / folyamat   

ii.  Közepes Folyamat Licenc  feladat / folyamat  

iii. Nagy Folyamat Licenc  feladat / folyamat  

 

1.4. Kliens Licencek 
 

   

1.4.1. Mobil-kliens Alaplicencek    

i.   Eventus Natív Android Kliens  mobil platform  

ii.  Eventus Natív iOS Kliens  mobil platform  

ii.  Eventus Natív Windows 10 Kliens  mobil platform  

1.4.2. Mobil Vonalkódolvasó Licencek    

i.   Vonalkódolvasó Androidra  mobil platform  

ii.  Vonalkódolvasó iOS-re  mobil platform  

iii. Vonalkódolvasó Windows 10-re  mobil platform  

1.4.3. Mobil eOBU Licenc    

i.   eOBU Androidra  mobil platform  

ii.  eOBU iOS-re  mobil platform  

iii.  eOBU Windows 10-re  mobil platform  

1.4.4. Mobil Kameraintegráció Licenc    

i.   Kameraintegráció Androidra  mobil platform  

ii.  Kameraintegráció iOS-re  mobil platform  

iii.  Kameraintegráció Windows 10-re  mobil platform  

1.4.5. Mobil Aláíráskezelés Licenc    

i.   Aláíráskezelés Androidra  mobil platform  

ii.  Aláíráskezelés iOS-re  mobil platform  

iii.  Aláíráskezelés Windows 10-re  mobil platform  

1.4.6. Mobil Csatolmánykezelés Licenc    

i.   Csatolmánykezelés Androidra  mobil platform  

ii.  Csatolmánykezelés iOS-re  mobil platform  

iii.  Csatolmánykezelés Windows 10-re  mobil platform  

1.4.7. Mobil Térképintegráció Licenc    

i.   Térképintegráció Androidra  mobil platform  

ii.  Térképintegráció iOS-re  mobil platform  

iii.  Térképintegráció Windows 10-re  mobil platform  

1.4.8. Mobil Képszerkesztő Licenc    

i.   Képszerkesztő Androidra  mobil platform  

ii.  Képszerkesztő iOS-re  mobil platform  

iii. Képszerkesztő Windows 10-re  mobil platform  

1.4.9. Mobil Timesheet Licenc    

i.   Timesheet Androidra  mobil platform  

ii.  Timesheet iOS-re  mobil platform  

iii. Timesheet Windows 10-re  mobil platform  

 

2. Funkcionális Licencek 
 

   

2.1. Munkafolyamat Modul Licenc  szerverpéldány  

2.2. Kapcsolódási Licenc    

i.   Általános Kapcsolódási Licenc  kapcsolódás  

ii.  Kapcsolódási Licenc Modulokhoz  kapcsolódás  

 

3. Moduláris Licencek 
 

   

3.1. Eventus Beépített Riport Modul Licenc  szerverpéldány  

3.2. Eventus GIS (Földrajzi Információs Rendszer) Licenc  szerverpéldány  

3.3. Eventus PTM (Betegirányító Rendszer) Licenc  szerverpéldány  
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3.4. Eventus HR Modul Licenc  szerverpéldány  

3.5. Eventus Flottamenedzsment Licenc  gépjármű  

3.6. Eventus Dashboard Licenc  dashboard riport  

3.7. Eventus AHDB (Jóváhagyási Hierarchia Adatbázis) Licenc  szerverpéldány  

3.8. Eventus Archiváló Modul Licenc  szerverpéldány  

3.9. Eventus MS Project Server Integrációs Licenc  szerverpéldány  

3.10. Eventus Migration Tool Licenc    

 

4. Fejlesztői Licencek 
 

   

4.1. Konfigurációs Licenc    

4.2. Fejlesztői Licenc    

 

 

Egyéb megjegyzések: 

 

 

 

 

 

 

Kelt Budapesten, 2022. … napján 

 

 

 

 

 

______________________________ 

VISIONERS Zrt. 
LICENCBEADÓ 

______________________________ 

……………….. 

VÉGFELHASZNÁLÓ 

 


