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Autodesk
LICENCIA ES SZOLGALTATASI MEGALLAPODAS
KERJ01<, OLVASSA EL FIGYELMESEN:  AZ AUTODESK KIZAROLAG AZZAL A FELTETELLEL
ENGEDELYEZI A SZOFTVER ES BARMELY MAS LICENCIABA ADOTT ANYAG FELHASZNALASAT, HA A
LICENCIAJOGOSULT ELFOGAD3A A 3ELEN MEGALLAPODASBAN MEGHATAROZOIÿ, VAGY ABBAN
HIVATKOZOTT VALAMENNYI FELTETELT.
Az "Elfogadom" ("I Accept"), vagy mÿs gomb kivÿlasztÿsÿval, illetve mÿs olyan
megoldÿs alkalmazÿsÿval, amely a jelen Megÿllapodÿs elektronikus peldÿnyÿnak
elfogadÿsÿra, megkOtÿsÿre szolgÿl, vagy az Autodesk Anyagok, illetve azok bÿrmely
rÿszÿnek telepitÿsÿvel, letOltÿs6vel, az ahhoz val6 hozzÿf6rÿssel vagy annak mÿs
m6don tOrtÿn6 mÿsolÿsÿval vagy felhasznÿlÿsÿval (i) On annak a szemÿlynek
(tÿrsasÿgnak) a nevÿben, akinek a kÿpviselet6ben jogosult eljÿrni (pl. mint  ,
munkavÿllal6), megkOti a jelen Megÿllapodÿst 6s elismeri azt, hogy ezt a szemelyt a
Megÿllapodÿs jogilag kOti (ÿs On elfogadja azt, hogy a jelen Megÿllapodÿssal
6sszhangban jÿrhat el), vagy ha nem valamilyen mÿs szemÿly (tÿrsasÿg) k6pviseletÿben
jÿr el, akkor a jelen Megÿllapodÿst a saint nevÿben, mint termÿszetes szemÿly kOti
s elismeri, hogy 0nre n6zve a Meÿllapodÿs kOtelez6, tovÿbbÿ (ii) On kijelenti ÿs

szavatol azÿrt, hogy jogosult a kerdÿses szemÿly nev6ben illetve kÿpviselet6ben (ha
van ilyen), vagy a sajÿt nev6ben eljÿrni, kOtelezettsÿget vÿllalni. On nem jogosult
a jelen Megÿllapodÿst mÿs szem61y nevÿben megk6tni, kiv6ve ha On ennek a szemÿlynek
olyan munkavÿllal6ja, vagy Ogyn6ke (kÿpviselOje), aki jogosult, illetve
felhatalmazÿssal rendelkezik arra, hogy ennek a szem61ynek a nev6ben eljÿrjon.
Ha a Licencia Jogosult nem hajland6 megk6tni a jelen Megÿllapodÿst, vagy On nem
jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazÿssal arra, hogy ilyen szemÿly nevÿben
vagy a saint nevÿben (ha nincs ilyen szemÿly) eljÿrjon, illetve kOtelezettsÿget
vÿllaljon, (a) NE VALASSZA KIAZ "ELFOGADOM" ("I Accept"), VAGY MAS GOMBOT, ES NE
ALKALMAZZON MASÿ  A MEGALLAPODAS MEGKOTESERE SZOLGALO ALI(ALMAZASTÿ  ILLETVE NE
TELEPITSE, TOLTSE LE, FER3EN HOZZA VAGY MASOLJA LE MAS MODON, ILLETVE HASZNALJA FEL
AZ AUTODESK ANYAGOKAT VAGY AZOK BARMELY RESZET; ES (b) AZ AUTODESK ANYAGOI(
MEGSZERZESETOL (MEGVASARLASATOL) SZAMITOTT HARMINC (30) NAPON BELUL JOGOSULT
VISSZAKOLDENI AZ AUTODESK ANYAGOT (BELEERTVE VALAMENNYI MASOLATOT) ANNAK A
SZEMELYNEK, AKITOL AZT MEGSZEREZTE,  A LICENCIA JOGOSULT ALTAL FIZETEIÿ- VONATKOZ0
LICENCIADIJNAK A LICENCIA JOGOSULT RESZERE TORTEN0 VISSZAFIZETESE ELLENEBEN.
Az "Autodesk", "Megÿllapodÿs" ÿs "Licencia joÿosult" kifejez6s, tovÿbbÿ mÿs, a jelen
Megÿllapodÿsban nagy kezd6bet6vel hasznÿIt szo definiÿlt kifejezÿs.  A definici6k az
"A" Fÿggelekben talÿlhat6k (kiv6ve, ha adott kifejez6s a jelen Megÿllapodÿs test6ben
kerÿlt meghatÿrozÿsra).
1.       Felhasznÿlÿsi ]ogosultsÿg (Licencia)
1.1  Felhasznÿlÿsi Jogosultsÿg Biztositÿsa.  Ha a Licencia Jogosult folyamatosan
megfelel a jelen Megÿllapodÿsnak ÿs megfizeti a vonatkoz6 dijakat, az Autodesk nem
kizÿr61agos, al-licenciÿba hem adhat6, ÿt hem ruhÿzhat6 ÿs korlÿtozott felhasznÿlÿsi
jogot biztosit a Licencia ]ogosultnak arra, hogy a Licenciÿba Adott Anyagokat
Telepitse 6s ahhoz Hozzÿfÿrÿssel rendelkezzen, minden esetben kizÿr61ag (a) a
Terÿleten, (b) a Licencia Tipusnak megfelel6en 6s az Engedÿlyezett Szÿmban, amint az
a vonatkoz6 Licencia Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerOlt, ÿs (c)a jelen Megÿllapodÿs
tovÿbbi felt6teleivel 6sszhangban.  A kÿ16nb6z6 Licencia Tipusok a "B" Fÿggel6kben
kerÿltek meghatÿrozÿsra.  Minden olyan esetben, amikor a Licencia Azonosit6 nem
hatÿrozza meg a Licencia Tipust vagy az Engedÿlyezett szÿmot, vagy nincs Licencia
Azonosit6, a Licencia Tipus az Ert6kel6si Licencia 6s az Engedÿlyezett Szÿm egy (1).
1.2     Frissitÿsek ÿs Korÿbbi verzi6k.

1.2.1    A Frissitÿsek Joghatÿsa.  Ha az Autodesk vagy egy viszontelad6 a
Licenciÿba Adott Anyagok Frissit6s6t bocsÿtja a Licencia ]ogosult rendelkez6sre, a
korÿbban a Licencia Joÿosult rÿsz6re licenciÿba adott Licenciÿba Adott Anyaÿok ÿs
minden ahhoz kapcsol6do Autodesk Anyagok "Korÿbbi verzi6nak" min6sÿlnek.  K]v6ve, ha
a 1.2.2 pont mÿskÿpp rendelkezik (E16fizetÿssel Rendelkez6 Licencia Jogosultak
Esetÿben Alkalmazott Eltÿr6sek), a Korÿbbi verzi6 tekintetÿben biztositott
felhasznÿlÿsi jogosultsÿg, illetve az annak tekintetÿben fennÿll6 mÿs jogosultsÿgok
a Frissitÿs Telepit6s6t61 szÿmitott szÿzh6sz (120) napot k6vet6en megsz6nnek.  A
fenti szÿzh6sz (120) napos id6tartam alatt, kivÿve, ha az 1.2.2 pont elt6r6en
rendelkezik  (E16fizet6ssel Rendelkez6 Licencia Jogosultak Esetÿben Alkalmazott
Eltÿr6sek), (a) a Licencia Jogosult k6teles a Korÿbbi Verzi6 minden felhasznÿlÿsÿval
felhagyni ÿs annak valamennyi p61dÿnyÿt Eltÿvolitani, 6s (b) a fenti id6tartam
elteltÿt k6vet6en az ilyen Korÿbbi verzi6k hem min6sQlnek t6bb6 Licenciÿba Adott
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Anyagoknak, hanem Kizÿrt Anyagoknak min6sÿInek, 6s a Licencia ]ogosult az ilyen
Korÿbbi Verzi6k tekintetÿben a tovabbiakban nem rendelkezik felhasznalÿsi
jogosultsaggal. A Licencia Jogosult vÿllalja, hogy az Autodesk k6rÿsÿre megsemmisiti
vagy visszakOIdi az Autodesknek vagy annak a viszontelad6nak a Korÿbbi Verzio minden
p61dÿnyÿt, akit61 azt vÿsÿrolta. Az Autodesk fenntartja maganak a jogot arra, hogy
annak a megfelel6 bizonyitÿsÿra sz61itsa fel a Licencla Jogosultat, hogy a Korÿbbi
Verzi6 valamennyi pÿldanya Eltÿvolitasra, ÿs az Autodesk kOl6n k6r6s6re
megsemmisitesre, vagy visszak01d6sre ker01t annak a viszontelad6nak, akit61 azt
vÿsÿrolta.

1.2.2    E16fizetÿssel Rendelkez6 Licencia Jogosultak Esetÿben Alkalmazott
Eltÿrÿsek.  A Korÿbbi verzi6 tekintet6ben fennall6 jogok megszOn6s6re vonatkoz6, a
fenti 1.2.1 pontban (Frissitÿsek Joghatÿsa) meghatÿrozott rendelkezÿsek hem
alkalmazandoak a Licencia Jogosultra, ha ÿs amennyiben (a) a Licencia Jogosultnak
E16fizetÿse van ÿs az El6fizet6i Program Feltÿtelek lehet6v6 teszik a Licencia
Jogosult szamÿra a Korÿbbi Verzi6k megtartÿsÿt vagy (b) ha az Autodesk irÿsban
mÿskÿnt rendelkezik.
1.3     Tovÿbbi Feltÿtelek.  A Licenciÿba Adott Anyagokra (ÿs annak rÿszeire)
vonatkozhatnak olyan tovÿbbi szabalyok, feltÿtelek (pl. a Licenciÿba Adott
Anyagokkal egyOtt ÿtadott felt6telek, vagy a Licenciaba Adott Anyagok megrendel6se,
telepit6se, let61t6se, az ahhoz val6 hozzÿfÿrÿs, annak felhasznÿlÿsa vagy mÿsolÿsa
sorÿn, vagy azzal 6sszef0gg6sben atadott feltetelek), amelyek a jelen Megÿllapodason
felQli, vagy att61 eltÿr6 szabÿlynak min6s01nek; a Licencia Jogosult k6telezettsÿget
vallal ezeknek a feltÿteleknek a betartÿsÿra.
1.4     Tovÿbbi Anyagok.  Ha az Autodesk a Licenciÿba Adott Anyagokkal
6sszefOggÿsben bÿrmely tovÿbbi anyagot tesz elÿrhet6vÿ, vagy bocsÿt a Licencia
Jogosult rendelkez6s6re, bele6rtve a javitÿst, szolgÿltatasi csomagot, a Licenciÿba
Adott Anyagok frissit6s6t vagy b6vitÿsÿt, vagy Oj verzi6jat (bele6rtve a
Frissitÿseket), tovÿbbÿ bÿrmely a Licenciÿba Adott Anyagokra vonatkoz6 Kiegÿszit6
Anyagot vagy Felhasznÿlÿsi Dokumentÿci6t, (a) az ilyen tovÿbbi anyagok
tartalmazhatnak mas feltÿteket, vagy azokra vonatkozhatnak tovÿbbi, vagy elt6r6
feltÿtelek, mint amelyeket a jelen Meÿllapodÿs tartalmaz (beleÿrtve korlÿtozÿs
n61k01 tovÿbbi vagy eltÿr6 dijakat, llcencia felt6teleket vagy felhasznÿlÿsi
korlÿtozasokat), es a Licencia Jogosult vÿllalja, bogy ezeket a felteteleket
betartja, vagy (b) ha a tovÿbbi anyagok tekintetÿben nincsenek mÿs felt6telek, akkor
azokra (kiv6ve, ha az 1.2 pont (Frissit6sek 6s Korÿbbi Verzi6k) maskÿpp rendelkezik)
ugyanazok a Megallapodÿsi feltÿtelek vonatkoznak (korlÿtozas n61kQl bele6rtve a
llcenciÿkat, vonatkoz6 Licencia Tipust ÿs az Engedÿlyezett Szÿmot, tovÿbbÿ a jelen
Megÿllapodÿs rendelkezÿseit), mint azokra a Licenciaba Adott Anyagokra, amelyekre
ezek a tovÿbbi anyagok vonatkoznak.  A fentiek semmilyen k6rQIm6nyek k6z6tt nem
keletkeztetnek jogot a Kizÿrt Anyagok tekintetÿben.
1.5     Jogosult Felhasznÿ16k.  A Licencia Jogosult kizar61ag a Licencia Jogosult
Szem61yzete szamÿra jogosult engedÿlyezni a Licenciÿba Adott Anyagok Telepitÿs6t
6s/vagy az ahhoz val6 Hozzÿfÿr6st (kiv6ve, ha az alkalmazand6 Licencia Tipus mÿskÿpp
rendelkezik), ÿs minden ilyen Telepit6sre vagy Hozzaf6r6sre vonatkozik a jelen
Megÿllapodas minden tovÿbbi feltÿtele, valamint az alkalmazand6 Licencia Tipus ÿs az
Enged61yezett szÿm.  A Licencia Jogosult felel az6rt, hogy Szem61yzete, valamint
minden olyan szemÿly, aki az Autodesk Anyagokhoz a Licencia Jogosulton keresztOl
rendelkezik Hozzÿf6r6ssel (tekintet nÿlkQl arra, hogy az ilyen Hozzÿfÿrÿst az
Autodesk engedÿlyezte, vagy arra az alkalmazand6 Licencia Tipus alapjÿn 6s
Enged61yezet Szÿm keret6n belQl van lehet6sÿg), betartsa a jelen Megÿllapodÿst.
1.6     Harmadik Felek Altal Licenciÿba Adott Anyagok.  Az Autodesk Anyagok
tartalmazhatnak, vagy azokhoz kapcsol6dhatnak harmadik felek szoftverei, adatai vagy
mÿs anyagok, amelyekre olyan felt6telek vonatkoznak, illetve olyan feltÿteleknek
megfelel6en biztositjÿk azokat, amely feltÿtelek t6bbletfelt6telnek min6s01nek a
jelen Megÿllapodas szempontjÿb61, vagy elt6rnek att61.  Ilyen feltÿteleket
tartalmazhat, illetve arra hivatkozhat az adott harmadik f61 szoftver, adat, vagy
mÿs anyag (pl. az "About box"-ban) vagy az Autodesk ÿltal meghatÿrozott weboldal (az
Autodesk weboldalÿn el6rhet6, vagy az Autodesk ÿltal kÿr6sre rendelkez6sre bocsÿtott
URL).  A Licencia ]ogosult vallalja, hogy megfelel ezeknek a felt6teleknek.  A
fentieken fel0l kizÿr61ag a Licencia Jogosult felel6s azÿrt, illetve vÿllalja, hogy
megszerzi ÿs betartja az olyan harmadik f61 szoftver, adat vagy anyag hasznÿlatÿhoz
sz0ks6ges licenciÿt, amelyet a Licencia ]ogosult a Licenciÿba Adott Anyagokkal
6sszefQgg6sben szerez meg.  A Licencia Jogosult elismeri ÿs tudomÿsul veszi, hogy az
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Autodesk nem felel, ÿs nem tesz semmilyen kijelentÿst, k6telezettsÿgvÿllalÿst,
illetve hem vÿllal szavatossÿgot az ilyen harmadik fÿl szoftverÿrt, adatÿrt vagy mÿs
anyagÿrt, vagy azoknak a Licencla Jogosult ÿltal t6rtÿn6 felhasznÿlÿsÿrt.
1.7     El6fizetÿs.  Az Autodesk a Licencia Jogosult rÿszÿre ajÿnlhat a jelen
Megÿllapodÿs alapjÿn licenciÿba adott Licenciÿba Adott Anyagok tekintetÿben
el6fizetÿst, ÿs a Licencia Jogosult igÿnybe veheti azt (ÿs az ilyen El6fizetÿsek a
jelen Megÿllapodÿshoz kÿpest tovÿbbi, illetve att61 eltÿr6 jogokat tartalmazhatnak).
valamennyi E16fizetÿsre az Autodesk vonatkoz6 felhasznÿlÿsi feltÿtelei irÿnyad6k,

amely feltÿteleket a vonatkoz6 E16fizet6i Program Feltÿtelek tartalmazzÿk.  A
Licencia Jogosult vÿllalja, hogy ha E16fizetÿst igÿnyel, fogad el, vagy hasznÿl,
akkor az ilyen feltÿtelek k6telez6ek rÿ, amely feltÿtelek id6r61 id6re a vonatkoz6
E16fizet6i Program Feltÿteleknek megfelel6en m6dosulhatnak (ÿs ezek a feltÿtelek,
amint azok id6r61 id6re m6dosulnak, rÿszei a jelen Megÿllapodÿsnak, illetve
hivatkozÿssal rÿszeive vÿlnak annak), ÿs a Licencia Jogosult betartja azokat.  A
Licencia Jogosult elismeri, hogy az Autodesk az E16fizetÿs feltÿtelekÿnt jogosult
arra, hogy az ilyen feltÿtelek kÿ16n elfogadÿsÿt kÿrje.
1.8     szolgÿltatÿsok.  AZ Autodesk id6r61 id6re bizonyos szolgÿltatÿsokat ny6jthat
s a Licencia Jogosult id6r61 id6re igÿnybe veheti, illetve ÿIvezheti azokat.

Minden szolgÿltatÿsra az Autodesk altal meghatÿrozott vonatkoz6 feltÿtelek az
irÿnyad6k, amely feltÿteleket az alkalmazand6 szolgÿltatÿsi Feltÿtelek tartalmazzÿk.
A Licencia Jogosult vÿllalja, hogy ha szolgÿltatÿst igenyel, fogad el, vagy

hasznÿl, k6telez6ek rÿ nÿzve az ilyen feltÿtelek, amelyek id6r61 id6re a vonatkoz6
szolgÿltatÿsi Feltÿteleknek megfelel6en m6dosulhatnak (ÿs ezek a feltÿtelek, amelyek
id6r61 id6re m6dosulnak, rÿszei a jelen Megÿllapodÿsnak, illetve hivatkozÿssal
rÿszeivÿ vÿlnak annak), ÿs a Licencia Jogosult betartja azokat.  A Licencia Jogosult
elismeri, hogy az Autodesk a szolgÿItatÿsok ny6jtÿsa feltÿtelekÿnt jogosult arra,
hogy az ilyen feltÿtelek kÿ16n elfogadÿsÿt kÿrje.
1.9     Archivÿlt Mÿsolat.  A Licencia Jogosult 1.1 pont (Felhasznÿlÿsi Jogosultsÿg)
szerinti felhasznÿlÿsi joÿa kiterjed arra, hogy a L1cencia Jogosu]t a Licenciÿba
Adott Anyagokr61 egy archlv mÿsolatot kÿszitsen a Terÿleten, felteve, hogy (a) az
egy mÿsolat kÿszitesÿre vonatkoz6 korlÿtozÿs nem vonatkozik az olyan mÿsolatra,
amelyeket a Licencia Jogosult teljes szÿmit6gÿpes rendszerÿr61, amelyre a jelen
Megÿllapodasnak megfelel6en a Licenciÿba Adott Anyaÿ Telepitÿsre kerÿIt,
rutinszer6en kÿszitett biztonsÿgi mentÿs (backup) veletlenszerÿen tartalmaz,
feltÿve, hogy a biztonsÿgi mentÿs lÿnyegÿben a szÿmit6gÿpes rendszeren talÿlhat6
valamennyi szoftverr61 mÿsolatot kÿszit, ÿs (b) bÿrmely archivÿlt mÿsolat csak abban
az esetben Hozzÿfÿrhet6 vagy Telepithet6 (kivÿve az olyan biztonsÿgi mÿsolat
tÿrolÿsÿra szolgÿ16 mÿdiumot, amelyr61 a Licenciÿba Adott Anyagok nem
Hozzÿfÿrhet6k), amikor es addig, amiga Licenciÿba Adott Anyagok els6dleges pÿldÿnya
nem elÿrhet6 vagy nem m6k6dik.  A Licenciÿba Adott Anyagok olyan mÿsolatai, amelyek
Telepitÿsre kerÿltek, ÿs amelyek szÿma bÿrmikor meghaladja az Engedÿlyezett Szÿmot,
ha a Licenciÿba Adott Anyagok els6dleÿes pÿldÿnya is elÿrhet6, nem min6sÿlnek
"archivÿlt mÿsolatnak", amelynek kÿszÿtÿsÿt a jelen 1.9 pont (Archivÿlt Mÿsolat)
lehet6vÿ tenn,.
1.10    A Licencia Termÿszete.  A Licencia Jogosult elismeri ÿs egyetÿrt azzal, hogy
amikor a Licencia Jogosult felhasznÿlÿsi jogosultsÿgot szerez egy Licenciÿba Adott
Anyagra, E16fizetÿsre vagy szolgÿItatÿsra, a Licencÿa Jogosult jogszerzÿse hem fÿgg,
illetve annak nem feltÿtele j6v6beli funkci6k vagy tulajdonsÿgok elÿrhet6vÿ tÿtele,
illetve arra nem vonatkozik az Autodesk ÿltal j6v6beli funkciokkal vagy
tulajdonsÿgokkal 6sszefÿggÿsben nyilvÿnosan tett vagy egyÿb kijelentÿse (legyen az
sz6beli, irÿsbeli, vag¥ mas kiÿelentÿs, nyilatkozat).
1.11    API.  A Licenc]a Jogosult elismeri ÿs egyetÿrt azzal, hogy minden API
Informÿci6 ÿs Fejlesztÿsi Anyag (kivÿve, ha az Autodesk az API-ra vagy a Fejlesztÿsi
Anyagra vonatkoz6 tovÿbbi, vagy eltÿr6 feltÿtelekben mÿskÿpp nem rendelkezi) (a)
bizalmas ÿs annak tulajdonjoga (az azzal kapcsolatos jogok) az Autodesket illetik
meg, (b) nem forgalmazhat6, nem hozhat6 nyilvÿnossÿgra, illetve mÿs m6don sem
k6z61het6 harmadÿk szemÿllyel, (c) csak bels61eg ÿs kizÿr61ag a Licenciÿba Adott
Anyaggal egyÿtt hasznÿlhat6 a Licencia Jogosult sajÿt engedÿlyezett bels6
felhasznÿlÿsa keretÿben, amelyre az API Informÿci6 vagy a Fejlesztesi Anyag
vonatkozik, mint pÿIdÿul alkalmazÿsok, modulok ÿs komponensek fejlesztÿse ÿs
tÿmogatÿsa, amelyek a Licenciÿba Adott Anyagon vagy azzal egyÿtt m6k6dnek, ÿs (d)
csak ugyanarra a szÿmit6gÿpre, illetve Szÿmit6gÿpekre Telepithet6(k), amely(ek)re az
ilyen Licenciÿba Adott Anyag Telepitÿse engedÿlyezett.  A fentiekre vagy a 3. pontra
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(Minden Jog Fenntartva) tekintet nÿlk0l, ha a Licencla Jogosult a jelen
Megÿllapodÿssal 6sszhangban barmilyen ilyen alkalmazÿst, modult ÿs komponenst
kifejleszt, a jelen Megallapodÿs egyetlen rendelkezÿse sem tiltja meg a Licencia
Jogosultnak azt, hogy az ilyen alkalmazÿst, modult ÿs komponenst mÿs szoftverrel ÿs
hardverrel hasznÿljon (vagy ahhoz alakitsa azokat) (beleÿrtve harmadik felek
szoftverÿt ÿs hardveret), ha az ilyen alkalmazÿs, modul ÿs komponens (i) nem
tartalmaz vagy foglal maÿba, illetve abba nem kerOlt beÿpitÿsre semmilyen
Fejlesztÿsi Anyag vagy mas Autodesk Anyag (kivÿve az API Informÿci6t, amelyet a
jelen Megÿllapodassal 6sszhangban a fejleszt6shez felhasznÿItak) 6s (ii) nem hozza
nyilvÿnossÿgra az API Informÿci6t. A jelen 1.11 pont (API) cÿljÿb61 (A) az 'ÿAPI
Informÿci6  standard alkalmazÿs-programozÿsi interfÿsz (<<API") informÿci6t ielent,
amelyet az Autodesk ÿltalÿban a Licenciÿba Adott Anyagok Licencia Jogosultja rÿszÿre
biztosit, ÿs amely az adott Licenciÿba Adott Anyag rÿszekÿnt ÿtadott szoftver
tekintetÿben tartalmazza a csatlakozÿshoz (interf6szelÿshez) szQksÿges informÿci6kat
pl. a szoftver funkÿi6ira vagy irÿnyitasÿra vonatkoz6 informÿci6k); ÿs (B) a
Fejlesztesi Anyaÿok  SDK-kat es mÿs olyan eszk6zrendszert, k6nyvtÿrat, scriptet,

referencia vagy mlnta k6dot, ÿs hasonl6 fejleszt6i anyagot jelent, amelyek a
Licenciÿba Adott Anyagok r6szei.  Az API Informÿci6 nem foglalja magÿba az ilyen
interfÿsz informÿci6, Fejleszt6si Anyag vagy bÿrmely mÿs szoftver, modul vagy
komponens implementÿci6jÿt.
2.       A Felhasznÿlÿsi 3ogosultsÿg Korlÿtai/Tilalmak
2.1     Korlÿtozÿsok ÿs Kizÿrÿsok.

2.1.1    Licencia Hiÿnya/]ogosulatlan Tevÿkenysÿgek.  A felek elismerik ÿs
egyetÿrtenek abban, hogy tekintet nÿlkQ1 a jelen Megÿllapodÿs ezzel ellentÿtes
rendelkezÿseire, a jelen Megÿllapodÿs szerinti felhasznÿlÿsi jogosultsÿg (legyen az
kifejezett, hallgat61agos, vagy egyÿb) nem vonatkozik (ÿs a jelen Megÿllapodas kizÿr
minden jogot) (a) a Kizÿrt Anyagokra, (b) minden Autodesk Anyagra, amelyet a
Licencia Jogosult jogellenesen, vagy a jelen Megÿllapodÿs megsertÿsÿvel, vagy abba
Qtk6z6en szerzett meg, (c) a Licenciÿba Adott Anyagok olyan Telepitÿsÿre vagy
Hozzÿfÿrÿsÿre, amely meghaladja az alkalmazand6 licencia kereteit (legyen az akÿr
hatÿrozott idej6, vagy E16fizetÿses), vagy tOllÿpi az alkalmazand6 licencia szerinti
Engedÿlyezett Szÿmot, illetve kivQl esik a Licencia Tipus keretein, (d) kivÿve, ha
az Autodesk irÿsban engedÿlyezte, a Licenciÿba Adott Anyag mÿs Szÿmit6gÿpre t6rtÿn6
Telepitesÿre, mint a Licencia Jogosult tulajdonÿban lÿv6, vagy az ÿltala bÿrelt
Szÿmit6gÿp, (e) az Autodesk Anyagok, vagy azok bÿrmely rÿszÿnek forgalmazÿsÿra,
b6rbeadÿsÿra, k61cs6nzÿsÿre, lizingelesÿre, ÿrtÿkesitÿsÿre, al-licenciÿba adÿsÿra,
truhÿzasÿra vagy mÿs m6don t6rtÿn6 ÿtadÿsÿra, ÿtruhÿzÿsÿra bÿrmely szemÿly vagy

tÿrsasÿg rÿszÿre, kivÿve, ha a jelen Megÿllapodÿs kifejezettem mÿskÿpp rendelkezik,
vagy az Autodesk azt kifejezetten irÿsban engedÿlyezte, (f) az Autodesk Anyagok
bÿrmely funkci6jÿnak, alkalmazÿsÿnak elÿrhet6v6 tÿtelÿre bÿrmely szemÿly vagy
vÿllalkozÿs rÿszÿre (kivÿve a Licencia Jogosultat, aki az alkalmazand6 Licencia
Tipusban meghatÿrozott cÿloknak megfelel6en hasznÿlhatja azokat) akÿr hÿ16zaton
kereszt01, akÿr hosztolva  (g) kivÿve, ha adott Licencia Tipus kifejezetten mÿskÿpp
rendel<ezik, az Autodesk Anyagok Telepitÿsÿre vagy Hozzÿfÿrhet6vÿ tÿtel6re, illetve
ennek engedÿlyezÿsÿre, az Interneten, vagy mÿs nem helyi hÿ16zaton, korlÿtozÿs
nÿlkQl bele6rtve a WAN-t (f61drajzilag szerteÿgaz6 hÿ16zatot), virtuÿlis
magÿnhÿ16zatot (VPN), virtualizÿlÿst, web hosting-ot, time-sharing-et (id6ben
megosztott felhasznÿlÿst), szolgÿItat6 irodÿt  a szoftver  mint szolgÿltatÿs
nyÿjtÿsÿt, "cloud"-ot (hem helyi szÿmit6gÿp hasznÿlatÿt) vagy mÿs szolgÿltatÿst,
vagy technol6giÿt, (h) az Autodesk Anyagokon talÿlhat6 bÿrmely jogosultsÿgra
vonatkoz6 felhivÿs, cimke vagy megjel61es eltÿvolitÿsÿra, m6dositÿsara vagy
elfed6sÿre, (i) az Autodesk Anyagok dekompilÿlÿsÿra, visszafejtÿsÿre vagy
szÿtszedÿs6re, vagy (j) az Autodesk Anyagok forditÿsÿra, adaptÿlÿsÿra
(ÿtdolÿozÿsÿra), ÿtrendezÿsÿre, vagy szÿrmazÿkos munka kÿszitÿsÿre azok alapjÿn,
tovÿbba az Autodesk Anyagok bÿrmely cÿIb61 t6rt6n6 mÿs m6dositÿsÿra.

2.1.2    Licenciÿba Adott Anyagok Mint Egysÿges Termekek.  A Licenciÿba Adott
Anyagok egysÿges termÿkkÿnt (mint egy termÿk) kerQlnek licenciÿba adÿsra a Licencia
Jogosult rÿsz6re es az egyes komponensek nem vÿlaszthat6k le arr61Telepitÿs vagy
Hozzÿfÿrÿs cÿljÿb61 (tovÿbbÿ valamennyi komponenst illetve alkot6rÿszt ugyanarra a
Szÿmit6gÿpre kell Telepiteni, illetve ezen lehet azokhoz Hozzÿfÿrni, kiveve, ha az
Autodesk irÿsban mÿsk6pp rendelkezik).

2.1.3    TerQlet.  Kiveve, ha az Autodesk irÿsban mÿskÿpp rendelkezik, a
jelen Megÿllapodÿs alapjÿn szerzett felhasznÿlÿsi jogok csak a TerOletre vonatkoznak
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arra korlÿtoz6dnak.  A jelen Megÿllapodÿs egyetlen rendelkezÿse alapjÿn sem
engedÿlyezett a Licencia Jogosult rÿszÿre (korlÿtozÿs nÿlkQl beleÿrtve a Licencia
Jogosult Szemÿlyzetÿt is, ha van ilyen), hogy a TerOleten kivQl Telepitsek vagy
rendelkezzenek Hozzÿfÿrÿssel a Licenciaba Adott Anyagokhoz.

2.1.4    A 3ogosulatlan Felhasznÿlÿs K6vetkezmÿnyei.  A Licencia Jogosult nem
val6sit meg, illetve m0k6dik k6zre, tovÿbbÿ nem engedÿlyezi vagy segit harmadik
szem61ynek abban, hogy a jelen 2.1 pontban (Korlÿtozÿsok ÿs Kizÿrÿsok) meghatÿrozott
bÿrmely tiltott felhasznÿlÿst vagy tev6kenysÿget (vagy olyan felhasznalÿst vagy
tevÿkenys6get, amely a Megÿlÿapodÿsban meghatarozott korlÿtozÿsokba Qtk6zik)
val6sitson meg (eÿyQttesen:  Jogosulatlan Felhasznÿlÿs").  Bÿrmely ]ogosulatlan
Felhasznÿlÿs, tovabbÿ a jelen Megÿllapodÿs alapjÿn biztositott Licenciÿba Adott
Anyagok ilyen Telepitÿse vagy az azokhoz val6 ilyen Hozzÿfÿrÿs, amely kivQ1 esik az
alkalmazand6 felhasznÿlÿsi jogosultsÿg0n (korlÿtozÿs nÿlk01 beleÿrtve az
alkalmazand6 Licencia Tipus keretÿnek vagy az Engedÿlyezett Szÿmnak az ÿtlÿpÿsÿt)
vagy bÿrmely olyan felhasznÿlÿs, amely nem a jelen Megÿllapodÿsnak megfelel6en
t6rtÿnik, az Autodesk szellemi tulajdonjogÿnak ÿs a jelen Megÿllapodÿsnak a
megsÿrtÿsÿt jelenti, illetve eredmÿnyezi.  A Licencia 3ogosult vÿllalja, holy
haladÿktalanul ÿrtesiti az Autodesk vÿllalatot minden 3ogosulatlan Felhasznalÿsr61
vagy egyÿb jogosulatlan Hozzÿfÿrÿsr61, Telepitÿsr61.
2.2     Kijÿtszÿs.

2.2.1    A Licencia Jogosult nem (i) alkalmazhat semmilyen berendezÿst,
eszk6zt, kÿszQlÿket, szoftvert vagy mÿs eszk6zt (vagy amelyet erre a cÿlra
terveztek) az Autodesk ÿltal az Autodesk Anyagok tekintetÿben alkalmazott bÿrmely
mOszaki intÿzkedÿs kijÿtszÿsÿra, megkerQ]ÿsÿre vagy eltÿv01itÿsÿra, vagy (ii)
Telepithet vagy Fÿrhet Hozza az Autodesk Anyagokhoz olyan termÿkk6ddal,
engedÿlyezÿsi k6ddal, sorozatszÿmmal, vagy mÿs, nem az Autodesk ÿltal k6zvetlen01,
vagy k6zvetve a viszontelad6n keresztQl biztositott mÿsolÿsvÿdelmi eszk6zzel.   A
fentiek ÿltalÿnossagÿnak korlÿtozÿsa nÿlkOl, a Licencia Jogosult nem alkalmazhat
semmilyen berendezÿst, eszk6zt, szoftvert vagy mÿs eszk6zt (vagy olyat, ame]yet erre
cÿIra terveztek), hogy megker0lje, kijÿtssza vagy eltÿvolitsa az Autodesk Llcencÿa
Managert vary bÿrmely olyan eszk6zt vagy mOszaki vÿdelmi intÿzkedÿst (hatasos
m0szaki intezkedÿst), amelyet az Autodesk az Autodesk Anyagok Telepitÿsÿnek vagy
Hozzÿfÿrÿsÿnek menedzselÿsÿre, monitorozÿsara, ellen6rzÿsre biztositott vagy
bocsÿtott rendelkezÿsre.

2.2.2    A Licencia Jogosult nem alkalmazhat semmilyen berendezÿst, eszk6zt,
szoftvert vagy mÿs eszk6zt (vagy olyat, amelyet erre cÿlra terveztek) arra, hogy
kijÿtsszon, megkerOlj6n vagy eltÿvolitson bÿrmely hasznÿlati korlÿtozÿst, vagy olyan
funkci6t aktivÿljon, amelyet az Autodesk nem aktivÿlt (vagy nem tett elÿrhet6vÿ) a
Kizÿrt Anyagok tekintetÿben.  A Licencia Jogosult nem kerQlheti meg vagy t6r61heti
az Autodesk Anyagok olyan funkci6jÿt vagy technikai korlÿtozÿsÿt, amely
megakadalyozza vagy kizÿrja (illetve ebb61 a cÿlb61 terveztÿk) a Kizÿrt Anyagok
jogosulatlan mÿsolÿsÿt, Telepitÿsÿt vagy a Hozzÿfÿrÿst.
2.3     Kivÿtelek a Tilalmak Al61.  A jelen Megÿllapodÿsban meghatÿrozott tilalmak,
korlÿtozÿs nÿIkQ1 beleÿrtve a 2. pontot is (A Felhasznÿlÿsi Jogosultsÿg Korlÿtai,
Tilalmak), nem alkalmazand6ak annyiban, amennyiben az alkalmazand6 jog (beleÿrtve
k0rlÿtozÿs nÿIkQl a szÿmit6gÿpi proÿramok jogi vÿdelmÿr61 sz616 91/250/EGK
irÿnyelvet ÿtQltet6 jogszabalyokat es mÿs ÿllamok hasonl6 tÿrgyO jogszabÿlyait) hem
teszi lehet6vÿ azok vÿgrehajtÿsÿt, kikÿnyszeritÿsÿt.  Tovÿbbÿ, a jelen Megÿllapodÿs
rendelkezhet bizonyos jogokr61.  Annak az ÿllamnak a joga szerint, amelyben a
Licencia Jogosult a Licenciÿba Adott Anyagokat megszerezte, a Licencia Jogosult
rendelkezhet mÿs vagy tovÿbbi jogokkal, ÿs a jelen Megÿllapodÿs nem m6dositja az
ezen ÿllam jogszabÿlyai ÿItal biztositott jogokat annyiban, amennyiben a fenti ÿllam
joga ezt nem teszi lehet6vÿ. A Licencia Jogosultat terheli annak bizonyitÿsa, hogy
az alkalmazand6 jog nem teszi lehet6vÿ valamely tilalom vÿgrehajtÿsÿt, vagy azt,
hogy a jelen Megÿllapodÿs az ilyen ÿllam jogszabÿlyai ÿltal biztositott
meghatÿrozott jogot megvÿItoztasson.
3.       Minden Jog Fenntartva
Az Autodesk ÿs a licencia tulajdonosok fenntartjÿk tulajdonjogukat ÿs valamennyi
jogukat az Autodesk Anyagok ÿs azok minden mÿsolata tekintetÿben, korlÿtozÿs nÿlkQl
beleÿrtve minden kapcsol6d6 szerz6i jogot, vÿdjegyjogot, Qzleti titkot, szabadalmat
vagy bÿrmely mÿs szellemi alkotÿshoz f6z6d6 jogot.  A Licencia 3ogosult azokka] a
korlÿtozott felhasznÿlÿsi jogokkal rendelkezik a Licenciÿba Adott Anyagok
tekintetÿben, amelyeket a jelen Megÿllapodÿs kifejezetten biztosit, ÿs a Licencia
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Jogosultnak semmilyen kifejezett, sem beleÿrtett tovÿbbi joga nincs.  A Licencia
Jogosult elismeri ÿs egyetÿrt azzal, hogy az Autodesk Anyagok tekintetÿben csak
felhasznÿlÿsi jogot szerezhet, azokat nem ÿrtÿkesitettÿk a rÿszÿre, ÿs a Licenciÿba
Adott Anyagok Telepitÿsÿre, valamint a Hozzÿfÿrÿshez valo jog kizÿr61ag az Autodesk
Ital biztositott licencia alapjÿn keletkezik.  Az Autodesk Anyagokban talÿlhat6

szoftver felÿpitÿse ÿs szerkezete, a szoftverrel kapcsolatos bÿrmely forrÿsk6d vagy
hasonl6 anyag, bÿrmely API Informÿci6 es Fejlesztÿsi Anyag (amint azok az 1.11 (API)
pontban kifejtÿsre ker01tek), ÿs minden olyan tovÿbbi Licenciÿba Adott Anyag,
amelyet ÿzleti titoknak, vagy bizalmas anyagnak jel61tek meg, az Autodesk ÿs
szÿllit6i ÿrtekes ÿzleti titka ÿs bizalmas informÿci6ja, ÿs (a) hem hozhat6
forgalomba, nyilvÿnossÿgra vagy mÿs m6don harmadik fÿl tudomasÿra, ÿs (b) kizÿr61ag
saint, bels6 celra hasznÿlhat6 ÿs kizÿr61ag a Licenciÿba Adott Anyagok Licencia
Jogosult ÿltali sajÿt engedÿlyezett felhasznÿlÿsa sorÿn.]
4.       Magÿnÿlethez Val6 Jog; Adatok Felhasznÿlÿsa; ÿsszekapcsol6dÿs
4.1     Maganÿlethez val6 Jog ÿs Adatok Felhasznalÿsa.  A Licencia Jogosult elismeri
s hozzÿjÿrul ahhoz, hogy a Licencia Joÿosult (ÿs a Licencia 3ogosult nevÿben eljÿr6

harmadik szemÿly) ÿtadhat, az Autodesk es a viszontelad6i (ÿs az Autodesk vagy a
viszontelad6i nevÿben eljÿr6 harmadik szemÿlyek) megszerezhetnek bizonyos a Licencia
Jogosulttal kapcsolatos informÿci6kat ÿs adatokat (korlÿtozÿs nÿIkOl beleÿrtve a
szemÿlyes adatokat is), tovÿbbÿ a Licencia 3ogosult - a jelen Megÿllapodÿssal
kapcsolatos - vÿllalkozÿsÿval 6sszefOgg6 adatokat, korlatozÿs nÿlkOl beleÿrtve az
Autodesknek vagy a viszontelad6nak (vagy a nevOkben eljÿr6 szemÿlynek)  ÿtadott,
vagy az ÿltaluk gy0jt6tt informÿci6t ÿs adatot, akÿr a Vev6 Informÿci6s
Formanyomtatvÿnyon, akÿr mas m6don gyOjtÿttÿk a megrendelÿssel, regisztrÿci6val,
aktivalÿssal, frissitÿssel, tovÿbbÿ az Audodesk Anyagok, E16fizetÿsek ÿs
szolgÿltatÿsok tekintetÿben a jogosultsag ellen6rzÿsevel, audittal, monitorozÿssal,
Telepitÿssel ÿs Hozzafÿressel kapcsolatban, valamint a Licencia Jogosulttal val6
kapcsolattartÿsra.  A Licencia Jogosult ezennel hozzajÿrul ahhoz, hogy az Autodesk
az Autodesk adatvÿdelmi ÿs a magÿnÿlet vÿdelmÿre vonatkozo szabalyzatÿval, ideÿrtve
az Autodesk Adatvÿdelmi szabÿlyzatÿval 6sszhangban, amelyet id6r61 id6re m6dosithat,
s amely jelenleg a

http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy cimen ÿrhet6
el, feldolgozza, hasznal]a, tÿrolja ÿs feltÿrja az ilyen adatokat ÿs informÿci6kat
(korlÿtozÿs nÿIk01 beleÿrtve a szemÿlyes adatokat, ha vannak).   A fentiek
ltalÿnossÿgÿnak korlÿtozÿsa n61kOl, a Licencia Jogosult elfogadja ÿs egyetÿrt

azzal, hogy (a) az Autodesk id6r61-id6re arra kÿrheti a Licencia Jogosultat (6s a
Licencia Jogosult nevÿben eljÿr6 harmadik szemÿlyeket), hogy kifejezetten fogadjak
el az Autodesk Adatvÿdelmi szabÿlyzatÿban foglaltakat, 6s/vagy kifejezetten
jÿruljanak hozzÿ informaci6k ÿs adatok (ideÿrtve, korlÿtozÿs nÿlk01, a szem61yes
adatokat is) meghatÿrozott felhasznÿlÿsÿhoz; (b) az Autodesk tovÿbbithat informaci6t
s adatokat, korlÿtozÿs n61kOl bele6rtve az Autodesk Anyagok, E16fizetÿsek Licencia

Jogosult ÿltali hasznÿlatÿval, tÿmogatÿsi kÿrelmeivel kapcsolatos informÿci6kat, az
Autodesk leÿnyvÿllalataihoz, viszontelad6ihoz, 6s mas harmadik szemÿlyekhez az
Autodesk Anyaÿok, E16fizet6sek vagy szolgÿltatasok ny6]tÿsÿval, karbantartÿsÿval,
adminisztrÿciojÿval vagy felhasznalÿsaval, vagy az Autodesk Anyagokkal,
E16fizetÿsekkel vagy szolgÿItatÿsokkal kapcsolatos megÿllapodÿsok vÿgrehajtÿsÿval
kapcsolatban; 6s (c) az Autodesk jogosult az ilyen informaci6t, adatot mÿs ÿllamba
is tovÿbbitani, bele6rtve olyan ÿllamokat is, ahol a magÿnÿlet illetve a szem61yes
adatok v6delm6nek szintje alacsonyabb, mint amelyet annak az ÿllamnak a joga
biztosit, amelyben a Licencia Jogosult letelepedett.  A Licencia ]ogosult elismeri
s egyetÿrt azzal, hogy az ilyen szabÿlyzatokat az Autodesk id6r61 id6re

m6dosithatja, ÿs hogy a m6dositas - amely az Autodesk weboldalÿn val6 k6zzÿtetellel
vagy az Autodesk mÿs irasbeli 6rtesit6s6vel 16p hatÿlyba - a Licencia Jogosultat
k6ti.
4.2     osszekapcsol6dÿs.  Bizonyos Licenciÿba Adott Anyagok el6mozdithatjak azt,
illetve esetOkben szOks6g lehet arra, hogy a Licencia ]ogosult hozzÿfÿrjen vagy
hasznÿlhasson az Autodesk vagy harmadik szemÿly ÿItal uzemeltett weboldalakon
talÿlhat6 tartalmakat, szolgaltatÿsokat.  El6fordulhat, hogy bizonyos tartalom vagy
szolgÿltatÿs a Licencia Jogosult Szÿmit6g6p6n 6gy jelenhet meg, mint a Licenciaba
Adott Anyagok funkci6ja, tulajdonsaga, vagy annak b6vitese, holott az egy ilyen
weboldalon talÿlhat6.  Az ilyen tartalomhoz vagy szolÿltatÿshoz val6 Hozzafÿrÿs 6s
a Licenciÿba Adott Anyagok hasznÿlata eseten a Licencla 3ogosult Szÿmit6gÿpe
figyelmeztet6s nelkOl automatikusan kapcsol6dhat az internetre (ÿtmenetileg,
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vÿItakozva, vagy rendszeresen) ÿs kommunikÿlhat az Autodesk vagy harmadik fÿl
weboldalÿval - pÿldÿul abb61 a cÿlb61, hogy a Licencia Jogosult rÿszÿre tovÿbbi
informÿci6t, funkci6t, alkalmazÿst biztosltson, vagy a Licenciÿba Adott Anyagok
rv6nyesitÿse ÿrdekÿben, ÿs/vagy hogy tartalmak, valamint szolgÿltatÿsok a jelen

Megÿllapodÿssal, vagy mÿs feltetelekkel 6sszhangban kerOlnek felhasznÿlÿsra.  Az
Autodesk weboldalakkal t6rtÿn6 6sszekapcsol6dÿs esetÿn az Autodesk 4. pontban
(Magÿnÿlethez Val6 Jog, Adatok Felhasznÿlÿsa, Osszekapcsol6dÿs) meghatÿrozott
szabÿlyzatai irÿnyad6k.  Harmadik felek weboldalÿval t6rtÿn6 6sszekapcsolÿs esetÿn
az 6sszekapcsolÿs feltÿtelei (bele6rtve a felel6ssÿg korlÿtozÿsÿt ÿs a
figyelmeztetÿseket is) az adott oldalon megtalÿlhatok, vagy azokat a harmadik fÿl
tartalommal, szolgÿltatÿssal mÿs m6don kapcsol6d6 feltÿtelek hatÿrozzak meg.  Az
Autodesk nem ellen6rzi, hagyja j6vÿ, vagy vÿllal felel6ssÿget az ilyen harmadik fÿl
szolgÿltatÿsok, tartalmak, illetve a Licencia Jogosult ÿs a harmadik fÿl
szolgÿltatÿsokkal, tartalmakkal 6sszefQgg6 bÿrmely kapcsolata, eljÿrÿsa
tekintetÿben, korlÿtozÿs nÿlkQ1 beleÿrtve a harmadik fÿl adatvÿdelmi szabÿlyzatÿt, a
szemÿlyes adatok felhasznÿlÿsÿval 6sszefQgg6 tevÿkenysÿgÿt, az ÿruk vagy
szolgÿltatÿsok leszÿllitÿsÿt ÿs kifizetÿsÿt, ÿs mÿs, az ilyen tranzakci6kkal
kapcsolatos feltÿteleket, amelyek kizÿr61ag a Licencia Jogosult ÿs az adott harmadik
fÿl k6z6tt val6sulnak meg.  Az Autodesk bÿrmikor jogosult arra, hogy bÿrmely okb61
m6dositsa vagy megszQntesse a harmadik fÿl tartalmak, szolgÿltatÿsok elÿrhet6s6gÿt.
Egyes tartalmakhoz val6 hozzÿfÿrÿshez, ÿs azok felhasznÿlÿsÿhoz akÿr az Autodesk
akÿr a harmadik szemÿly kÿrheti kQl6n szerz6dÿsi feltÿtelek elfogadÿsÿt ÿs/vagy
kÿ16n dij fizetÿsÿt.
5.       Korlÿtozott szavatossÿg 6s a Felel6ss6g Kizÿrÿsa
5.1     Korlÿtozott Szavatossÿg. Az Autodesk szavatolja, hogy a Licenciÿba Adott
Anyagok a Licencia Jogosult r6szÿre t6rt6n6 kÿzbesitÿst61 szÿmltott kilencven (90)
napig (a tovÿbbiakban "szavatossÿgi Id6szak"), rendelkeznek a Licenciÿba Adott
Anyagok r6szÿt kÿpez6 Felhasznÿ16i Dokumentÿci6ban ÿItalÿnossÿgban leirt funkci6kkal
s jellemz6kkel. Az Autodesk teljes felel6ss6ge, valamint a Licencia ]ogosult

kizÿr61agos jogosultsÿga a szavatossÿgi Id6szak alatt ("Korlÿtozott Szavatossÿg"), a
jogszabÿlyban el6irt ÿs nem korlÿtozhat6 szavatossÿg vagy jogorvoslat kivÿtelÿvel,
az Autodesk vÿlasztÿsa szerint az k6vetkez6, (i) az esetleges hibak kijavitÿsÿnak
vagy megkerOlÿsÿnek megkisÿrl6se vagy (ii) a licencia dij visszat6rit6se, amennyiben
a Licencia Jogosult fizetett licencia dijat, 6s a jelen Megÿllapodÿs megszÿntetÿse
vagy az adott Licenciÿba Adott Anyagokra vonatkoz6 licencia visszavonÿsa. A
visszatÿritÿs feltÿtele, hogy az Autodesk Anyagok SzavatossAgi Id6szakon belÿl
kerÿljenek visszaszolgÿItatÿsra, 6s a Licencia Jogosult azzal a Licencia
Azonosit6jÿval igazolja a licencia fennÿllÿsÿt, amelyet a Licencia ]ogosult att61 a
helyi Autodesk irodÿt61 vagy att61 a viszontelad6t61 kapott, akit61 az Autodesk
Anyagokat beszerezte. A JELEN SZAIKASZBAN MEGHATÿROZOIÿ- KORLATOZOTT SZAVATOSSAG A
LICENCIA JOGOSULTNAK MEGHATAROZOIÿ- JOGOKAT BIZTOSIT.  A LICENCIA ]OGOSULTNAK A
VONATKOZO JOGSZABALYOK ALAPJAN TOVABBI JOGOSULTSAGAI LEHETNEK, AMELYEK ORSZAGROL
ORSZAGRA ELTERHETNEK. AZ AUTODESK NEM KIVAN]A A JOG ALTAL ENGEDELYEZEIÿ- MERTEI(EN
FELUL KORLATOZNI A LICENCIA ]OGOSULT SZAVATOSSAGI JOGAIT.
5.2     Felel6ss6g Kizÿrÿsa.  A FENTI 5.1 PONTBAN MEGHATAROZOTT KORLATOZOTT
SZAVATOSSAG (KORLATOZOTT SZAVATOSSAG) KIVETELEVEL AZ AUTODESK, ES BESZALLITOI
SEMMILYEN TOVABBI KIFEJEZETT VAGY BELEERTETT (HALLGATOLAGOS) SZAVATOSSAGI
NYILATKOZATOT (IDEERTVE, DE NEM KIZAROLAG ELADHATOSAGRA, MEGHATAROZOTT CELRA VALO
ALKALMASSAGRA, VAGY ]OGSZABALYOK MEG NEM SERTESERE VONATKOZO BELEERTETT
SZAVATOSSAGOT, VAGY EGYEBKENT BARMELY, JOGSZABALY VAGY KERESKEDELMI GYAKORLAT
ALAPJAN BELEERTETT SZAVATOSSAGOT) NEM TESZNEK ES SEMMILYEN TOVABBI FELTETELT NEM
VALLALNAK AZ AUTODESK ANYAGOK, ELOFIZETES VAGY SZOLGALTATASOK TEKINTETEBEN (AZ
ELOFIZETES ALAPJAN ES EGYEBKENT IS), ILLETVE A VONATKOZO JOG ÿLTAL MEGENGEDETT
LEGNAGYOBB MERTEKIG KIZARJAK A SZAVATOSSAGOT. AZ AUTODESK ANYAGO]<I<AL, ELOFIZETESSEL
VAGY SZOLGALTATASOKKAL ES M01(ODESUKKEL VALAMENT TULAJDONSAGAIKKAL KAPCSOLATOSAN A
LICENCIABA ADOTT ANYAGOKBAN VAG¥ AZ ONNEL FOLYTATOTT KOMMUNIKACIO SORAN TETT
NYILATKOZATO]( ES ALLITASOK CSUPAN INFORMACIOS CELOI<AT SZOLGALNAI<, ES NEM MINOSULNEK
SZAVATOSSAGI NYILATI<OZATOKNAK, KIJELENTESNEK VAGY SZERZODESI FELTETELNEK.  TOVABBA A
FENTIEK KORLATOZASA NELKUL AZ AUTODESK EGYERTELMOEN KIZARJA A SZAVATOSSAGOT AZERT,
HOGY: (a) A LICENCIABA ADOIÿ- ANYAGOKNAK VAGY SZOLGALTATASOKNAK VAGY AZOK TERMEKEINEK
(OUTPUT-JAINAK) A M01<ODESE MEGSZAKITASMENTES, HIBATLAN, BIZTONSAGOS, MEGFELELO,
MEGBIZHATO, VAGY TELJESKORU LESZ FOGGETLENOL ATTOL, HOGY ARRA AZ AUTODESKKEL VAGY
HARMADIK SZEMELLYEL KOTOIÿ ELOFIZETES VONATKOZIK, VAGY AZ AUTODESK VAGY HARMADIK
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SZEMELY TAMOGATASAVAL BIZTOSITJAK AZT; (b) AZ AUTODESK VAGY BARMELY HARMADIK SZEMELY
KIJAVITJA AZ ESETLEGES HIBAKAT; VAGY (c) HOGY AZ AUTODESK VAGY BARMELY HARMADIK
SZEMELY TELJESIT BARMILYEN TAMOGATASRA IRANYULO MEGKERESEST, ILLETÿE HOGY AZ ILYEN
MEGKERESESRE ADOTT MEGOLDAS MEGFELEL A LICENCIA JOGOSULT KOVETELMENYEINEK ES
ELVAPÿSAINAK.  AZ ELOZOEK SEMMIBEN SEN KORLATOZZAK AZOKNAK A SZAVATOSSAGI JOGOKNAK
AZ ERVENYESOLESET, AMELYEK JOGSZABALYON ALAPULNAK, ES AMELYEK NEGALLAPODAS 0TJAN NEM
ZARHATOK KI, NEM KORLATOZHATOK ES NEM MODOSITHATO]<.
6.       Figyelmeztetÿsek
6.1     Funkcion&lis Korlÿtoz&sok.  A Licenciÿba Adott Anyagok 6s szolg&ltat&sok
(kiveve azok a Licenci&ba Adott Anyagok, amelyeket nem ezleti c616 felhaszn&l&sra
szÿntak, 6gy mint a h&ztart&si vagy m&s fogyaszt6i cÿlokra fejlesztett  vagy
kiz&r61ag oktatÿsi vagy szemelyes tanul&sra licenci&ba adott Autodesk Anyagok)
zleti felhasznÿlÿsra szÿnt szakmai eszk6z6k  amelyeket kizÿr61ag kÿpzett

szakemberek &ltali haszn&latra sz&ntak. A Licenci&ba Adott Anyagok 6s
szolgÿItatÿsok, kÿIOn6sen az ÿzleti cel6 szakmai felhasznÿlÿs keretÿben, nem
helyettesitik a Licencia 3ogosult szakmai megitÿlÿsÿt vagy a fÿggetlen tesztelÿst.
A Licenci&ba Adott Anyagokat ÿs szolg&Itat&sokat arra szant&k, hogy azok segits6k a
Licencia Jogosult &ltal vÿgzett tervezÿst, elemzest, szimul&ci6t, ÿrtÿkelÿst,
tesztelÿst es/vagy egyÿb tev6kenysÿget, ÿs nem helyettesitik a Licencia 3ogosult
altal vÿgzett tervezest, elemzÿst, szimulÿci6t, 6rtÿkelÿst, tesztelÿst ÿs/vagy egyÿb
tevÿkenysÿget, ideÿrtve a term6k teherbirÿs&val, biztonsÿg&val ÿs haszn&lhatos&gaval
kapcsolatos tevÿkenysÿgeket.  A Licenci&ba Adott Anyagok es szolg&ltat&sok
lehets6ges felhaszn&l&si m6djainak szÿles sk&l&j&ra val6 tekintettel azok tesztelÿse
hem tOrtÿnt meg minden alkalmazhat6s&g tekintetÿben.  Az Autodesk semmilyen
felel6ss6get nem v&llal a Licenci&ba Adott Anyagok ÿs szolg&ltat&sok haszn&lata
sor&n elert eredmÿnyekÿrt.  A Licenciÿba Adott Anyagokat 6s szolg&ltat&sokat
haszn&16 szemÿlyek felelnek azok felÿlvizsgÿlat&6rt, kezelÿsÿrt es ellen6rz6sÿ6rt,
valamint a Licenci&ba Adott Anyagok 6s szolÿ&ltat&sok haszn&lata sor&n el6rt
eredmÿnyek6rt.  Ez a felel6ssÿg - a teljesseg igenye n61kÿl - kiterjed a Licenciÿba
Adott Anyagok ÿs szolg&Itat&sok megfelel6 hasznalati m6djainak a meghat&roz&s&ra,
valamint a Licenci&ba Adott Anyagok, szolg&ltat&sok ÿs m&s sz&mit6gepes programok
kiv&laszt&s&ra a sz&ndÿkolt eredmÿnyek elerÿse ÿrdek6ben. A Licenc]&ba Adott
Anyagokat vagy szolg&ltat&sokat haszn&16 szemÿlyek tovÿbbÿ felel6sek az6rt, hogy
meghat&rozz&k a Licenci&ba Adott Anyagok vagy szolg&ltat&sok b&rmely output-ja
megbizhat6s&g&nak, pontoss&g&nak, teljess6gÿnek ÿs m&s jellemz6i tesztelÿsÿnek
megfelel6, fÿggetlen elj&r&s&t, tobbek kOz6tt a Licenci&ba Adott Anyagok vagy
szolg&Itat&sok segitsÿgÿvel tervezett eredm6nyek vonatkoz&sÿban is.  A Licencia
Jogosult tov&bb& elismeri ÿs elfogadja, hogy a Licenci&ba Adott Anyagok vagy
szolg&Itat&sok a Licencia Jogosult egyedi sz&mit6g6pes ÿs szoftveres rendszerÿnek a
rÿszei, amelyek cÿlja meghatarozott funkci6k biztosit&sa, es hogy az Autodesk &ltal
biztositott Licenci&ba Adott Anyagok 6s szolgÿItat&sok nem biztos, hogy elÿrik a
Licencia Jogosult &ltal megkiv&nt eredmÿnyt a Licencia Jogosult tervei, elemz6sei,
szimulÿci6i, becslÿsei ÿs/vagy tesztelÿse keret6ben.
6.2     Aktivÿlÿsi K6dok ÿs Biztonsÿg

6.2.1    A Telepitÿshez / Hozz&fÿr6shez es Folyamatos Hasznÿlathoz szÿks6ges
Aktiv&l&si K6d.  A Licenci&ba Adott Anyagok Telepit6sÿhez, az azokhoz val6
Hozz&fÿr6shez szÿksÿgesek, a Licenciaba Adott Anyagok folyamatos haszn&lat&hoz pedig
id6r61 idOre szÿksÿgesek lehetnek az Autodesk &Ital kiadott aktiv&l&si k6dok. A
aktiv&l&si k6d Autodesk &Itali kiad&sa el6tt regisztr&ci6ra lehet szÿkseges.  A
Licencia Jogosult ell&tja az Autodesket 6s annak viszontelad6j&t minden
regisztr&ci6hoz szÿks6ges inform&ci6val, ÿs biztositja, hogy minden, az Autodesk
vagy annak viszonteladoj&nak &tadott inform&ci6 pontos ÿs idOszer6.  A Licencia
Jogosult v&llalja, hogy rendszeresen karbantartja ÿs frissiti regisztr&ci6s
inform&ci6it a vev6i adatregisztr&ci6s elj&rasokon keresztel, ideÿrtve, de hem
kiz&r61ag a vev6i Inform&ci6s 0rlapot, amelyet az Autodesk biztosit.  A Licencia
Jogosult elismeri 6s beleegyezik abba, hogy az Autodesk felhaszn&lja az
inform&ci6kat az adatvÿdelmi politik&j&ban (a 4. pont (Adatvÿdelem; Inform&ci6k
Felhaszn&l&sa; 0sszekapcsol&s)) leirt ÿs hivatkozott feltÿteleknek megfelel6en.

6.2.2 . Hozz&fÿrÿs lÿorlÿtoz&sa.  A LICENCIA JOGOSULT ELISMERI ES ELFOGADJA,
HOGY AZ AKTIVALASIÿ  BIZTONSAGI ES TECHNIKAI VEDELMI MECHANIZMUSOK KORLATOZHATJAK A
LICENCIABA ADOTT ANYAGOK TELEPITESET ES AZ AZOKHOZ VALO HOZZAFERESTÿ  HA A LICENCIA
3OGOSULT KISERLETET TESZ A LICENCIABA ADOTT ANYAGOK VAGY AZOK EGY RESZENEK MRS
SZAMITOGEPRE VALO ATMASOLASARA, A SZAMITOGEPEN VAGY A LICENCIABA ADOTT ANYAGOI<BAN
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LEVO TECHNIKAI VEDELMI MECHANIZMUSOK VAGY IDOBEALLITASI MECHANIZMUSOK KIKERULESERE,
HA A LICENCIA JOGOSULT A LICENCIABA ADOTT ANYAGOKAT A MEGFELELÿ ELÿFIZETESI
IDOSZAKON VAGY IDOPONTON T0L HASZNALJA, VAGY HA A LICENCIA JOGOSULT OLYAN
TEVEKENYSEGET FOLYTATÿ AMI BEFOLYASOLJA A BIZTONSAGI 0ZEMM6DOTÿ VAGY EGYEB
KOROLMENYEK ESETENy  ES HOGY EZEK  KIHATASSAL LEHETNEK A LICENCIA 3OGOSULT
MUNKATERMEKÿHEZ VAGY MAS ADATAIHOZ VALO HOZZAFERESRE.   TOVABBI INFORMACI6K
HOZZAFERHETOK A LICENCIABA ADOTT TERMEKEKBEN ES IGENYELHETOK AZ AUTODESKTOL.

6.2.3    AZ AktivÿlAsi K6dok HatAsa.  A Licencia Jogosult elismeri 6s
beleegyezik abba, hogy egy aktivÿlÿsi k6d ÿtv6tele (f6ggetlenQ1 att61, hogy azt a
Licencia Jogosult tÿvedAsb61 kapta, vagy nem) nem szolgal a Licencia Jogosult
licencia jogainak bizonyitÿkakAnt, As nem befolyÿsolja a felhasznÿlÿsi jogok
terjedelmÿt.  Ezeknek a jogoknak a terjedelmÿt kizÿr61ag a jelen Megÿllapodÿs As a
vonatkoz6 Licencia Azonosit6 hatÿrozza meg.
6.3     ÿrintett Adatok KOre.  Bizonyos Licencia Tipusok alapjÿn rendelkezÿsre
bocsÿtott Licenciÿba Adott Anyagok segitsAgAvel elOÿllitott munkatermAkek As egyAb
adatok, ideArtve azokat a licenciÿkat, amelyek korlÿtozzÿk a felhasznÿlÿsi m6dot
oktatÿsi ÿs szemÿlyes tanulÿsi cÿlokra, tartalmazhatnak olyan nyilatkozatokat As
korlÿtozÿsokat, amelyek a munkatermAk vagy adat felhasznÿlhat6sÿgÿt bizonyos
felhasznÿlÿsi m6dokra (pl. oktatÿsi cA16 felhasznÿlÿs) korlÿtozzÿk.  Tovÿbbÿ,
amennyiben a Licencia Jogosult ilyen Licenciÿba Adott Anyagokkal el6ÿllitott
munkatermAket vagy adatot mÿs m6don el6ÿllitott munkatermAkkel vagy adattal
6sszekapcsol, ezek a nyilatkozatok As korlÿtozÿsok ezekre a mÿs modon el6allitott
munkatermAkre vagy adatPa is vonatkozhatnak.  Az Autodesknek semmilyen felel6ssAge
nincs abban az esetben, ha a Licencia 3ogosult az ilyen Licenciÿba Adott Anyagokkal
el6ÿllitott munkatermAket vagy adatot mÿs m6don el6ÿllitott munkatermÿkkel vagy
adattal 6sszekapcsolja.  Tovÿbbÿ, a Licencia 3oÿosult nem tÿvolÿthat el, nem
vÿltoztathat meg es nem tehet felismePhetetlenne ilyen nyilatkozatokat vagy
korlÿtozÿsokat.
7.       A Fele]6ssAg Korlÿtozÿsa
7.1     A Felel6ssÿg Tipusÿnak ÿs 0sszegÿnek Korlÿtozÿsa.  AZ AUTODESK, VALAMINT
SZALLIT6I SEMMILYEN ESETBEN SEM VALLALNAK FELELOSSEGET ESETI, KULONLEGES, KOZVETETT
VAGY KOVETKEZMENYES IÿROKERT, BONTETO-KARTERITESERT, NYERESEG- VAGY
BEVETELKIESESERT, ADATOK ELVESZTESEERT, UZLETI FORGALOM MEGSZAKADASAERT (FUGGETLENUL
AZ EFFAJTA FELELOSSEGRE VONATKOZO JOGI ELMELEKTOL).  TOVABBA, AZ AUTODESI(NEK ES
SZALLIT6INAI< BARMELY AUTODESK ANYAGHOZ,  ELOFIZETESHEZ VAGY SZOLGALTATASHOZ
KAPCSOLOD6 HELYTALLASI KOTELEZEIÿ-SEGE (FELELOSSEGE) NEM HALADHATJA MEG AZ EZEKERT AZ
AUTODESK ANYAGOKERT, ELOFIZETESEKERT VAGY SZOLGALTATASOKERT FIZETETT VAGY FIZETENDO
DIJ OSSZEGET.
7.2     A Korl&toz&sok Alkalmaz&sa As Alapja.  A JELEN 7. FEJEZETBEN MEGHATAROZOIÿ-
FELELOSSEG-KORLATOZAS MINDENFAJTA KARRA KITERJED AZ ALKALMAZAND6 JOGSZABALYOK ALTAL
MEGENGEDETT LEHETO LEGTELJESEBB MERTEKBEN, FOGGETLENUL ANNAK KELETKEZESETOL VAGY A
FELELOSSEG M6DJATOL,  ELMELETETOLÿ VALAMINT ATT6L,  HOGY A FELELOSSEG MEGALLAPODASON
ALAPSZIKÿ VAGY SZERZODESEN KIVULI MAGATARTASON (BELEERTVE A GONDATLANSAGOT IS) VAGY
BARMELY MAS ALAPON NYUGSZIKÿ  MEG AKKOR ISÿ. HA AZ AUTODESKET TASEKOZTATTAK AZ ILYEN
IÿROK ELOFORDULASANAK LEHETOSEGEROLÿ  ES FUGGETLENUL ATT6L,  HOGY A JELEN MEGALLAPODAS
ALAPJAN RENDELKEZESRE ALL6 KORLATOZOTT JOGORVOSLATI LEHETOSEGEK NEM TUDJAK BETOLTENI
LENYEGI CELJUKAT. TOVABBA A LICENCIA JOGOSULT ELISMERIÿ  HOGY AZ AUTODESK ALTAL
SZAMLAZOTT ES A LICENCIA ]OGOSULT ALTAL FIZETETT LICENCIAÿ  ELOFIZETESI ES
SZOLGALTATASI DIJ A ]ELEN 7.  FEJEZETBEN (A FELELOSSEG KORLATOZASA) MEGHATAROZOIÿ-
KOCKAZATELOSZTASON ALAPUL ESÿ  HOGY A 5ELEN 7.  FEJEZETBEN (A FELELOSSEG KORLATOZASA)
MEGHATAROZOTT FELELOSSEGKORLATOZASOK A FELEK I(OZOTTI MEGALLAPODAS LENYEGES ELEMET
KEPEZIK.
8.       Id6tartam As Megsz6nAs
8.1     Id6tartam; Megsz6nAs vagy FelfÿggesztAs. A jelen Meg&llapod&s szerinti
valamennyi ]icencia, amely a jelen Meg&llapod&s altal ]efedett Licenci&ba Adott
Anyag, illetve azok csoportja vonatkoz&sAban keletkezik, a kOvetkez6k kOzQ1 a
kAs6bbi id6pontban hatÿlyosul: (a) jelen Meg&llapod&s hat&lyba lÿp6se, (b) a
vonatkoz6 dijak Licencia Jogosult ÿltali megfizet6se, kiv6ve azoknak a licenciAknak
az eset6ben (6gy mint ÿrtAkelAsi licenci&k), amelyekArt nem kell dijat fizetni, (c)
az adott Licenci&ba Adott Anyag kiszÿllitÿsa, ÿs (d) az E16fizetAsek keret6ben
biztositott Autodesk Anyagok esetAben a vonatkoz6 E16fizet6si idOszak kezdete. Mind
az Autodesk, mind a Licencia Jogosult felmondhatja a jelen Meg&llapod&st, a Licencia
Jogosult Licenciÿba Adott Anyagokra vonatkoz6 licenciÿjÿt, a Licencia Jogosult
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El6fizet6s6t, 6s/vagy a Licenciÿba Adott Anyagokhoz kapcsol6d6 szolgÿltatÿsok
ny0jtÿsÿt, amennyiben a masik f61 megszegi a jelen Megÿllapodÿs valamely
rendelkez6s6t, 6s nem sz0nteti meg a szerz6d6sszeg6 magatartÿsÿt az arr61 val6
6rtesit6st61 szÿmitott tiz (10) napon beIQ1; azonban amennyiben a Licencia Jogosult
megsÿrti az 1. pont (Felhasznÿlasi Jogosultsÿg (Licencia)) vagy 2. pont (A
Felhasznÿlÿsi 3ogosultsÿg Korlÿtai/Tilalmak) rendelkez6seit, az Autodesk jogosult
irÿsban a szerz6d6sszeg6s megjel616s6vel azonnali hatÿllyal felmondani a jelen
Megÿllapodÿst, a Licencia Jogosult Licenciÿba Adott Anyagokra vonatkoz6
felhasznÿlÿsi jogosultsÿgÿt,  a Licencia Jogosult E16fizet6s6t 6s/vagy a Licenciÿba
Adott Anyagokkal kapcsolatos szolgÿltatÿsok ny6jtÿsÿt. Tovÿbbÿ, az Autodesk a
felmondÿs helyett felfQggesztheti a Licencia Jogosultnak a Licenciÿba Adott
Anyagokra vonatkoz6 felhasznÿlÿsi jogosultsÿgÿt, a Licencia Jogosult El6fizet6s6t, a
Licenciÿba Adott Anyagokkal kapcsolatos szolgÿltatÿsok ny0jtÿsat, 6s/vagy az
Autodesk bÿrmely kotelezetts6g6t, vagy a Licencia Jogosult bÿrmely jogosultsÿgÿt a
jelen Megÿllapodÿs alatt (vagy mÿs olyan felt6telek alatt, amelyek a Licenciÿba
Adott Anyagokhoz kapcsol6d6 anyagokkal kapcsolatosak), amennyiben a Licencia
Jogosult nem teljesiti fizet6si k6telezetts6g6t az Autodesk vagy annak
viszontelad6ja fel60 vagy bÿrmely mÿs m6don nem teljesiti a jelen Megÿllapodÿs
rendelkez6seit, vagy bÿrmely licenciÿhoz, E16fizet6shez, szolgÿltatÿsokhoz, vagy
kapcsol6d6 anyagokhoz f6z6d6 felt6teleket.  Az Autodesk akkor is felmondhatja a
jelen Megÿllapodÿst, ha a Licencia Jogosult ellen cs6deljarÿs indul,
fizet6sk6ptelenn6 vÿlik vagy egyezs6get k6t hitelez6ivel.  A jelen Megÿllapodÿs
minden 6rtesit6s n61kQ1 megszOnik, amennyiben a Licencia Jogosult felszÿmolÿsÿt
kezdem6nyezik.  A Licencia Jogosult elismeri es hozzÿjÿrul ahhoz, hogy az Autodesk
bÿrmely, jelen Megÿllapodÿs alatti jogosultsÿgÿt vagy k6telezetts6g6t
engedm6nyezheti vagy alvÿllalkozÿsba adhatja. Licencia Jogosult tudomÿsul veszi 6s
hozzÿjÿrul, hogy cs6deljarÿs eset6n 6s annak sorÿn jelen Megÿllapodÿst 6gy kell
tekinteni, mint a felek szÿmÿra jogokat 6s k6telezetts6geket megÿllapit6
teljesitend6 megÿllapodÿst, amely az Autodesk el6zetes, irÿsbeli hozzÿjÿrulÿsa
n61kOl hem ÿtruhÿzhat6 (nem engedmenyezhet6 6s/vagy szerezhet6 meg), amely
hozzÿjÿrulÿst az Autodesk saint kizÿr61agos d6nt6se szerint megtagadhatja akÿr az
EgyesQlt Allamok K6dexe 11. cim6nek 365.(c)(1) szakasza alapjÿn, akÿr mÿs, a
cs6deljÿras sorÿn teljesitend6 megÿllapodÿsnak min6s016 szerz6d6sre vonatkoz6
jogszabÿly alapjÿn.
8.2     A Megÿllapodÿs vagy a Licencia MegszOn6s6nek Hatÿsa.  A jelen Megÿllapodÿs
megszOn6se vagy lejÿrta k6vetkezt6ben a jelen Megÿllapodÿs alapjÿn nyOjtott
licenciÿk is megsz6nnek. Bÿrmely Licencia Jogosultnak ny6jtott licencia megsz0n6se
vagy lejÿrta eset6n a Licencia Jogosultnak koteless6ge felhagyni azoknak az Autodesk
Anyagoknak a hasznÿlatÿval, amelyekre a licencia vonatkozik, valamint bÿrmely
E16fizet6s (ide6rtve, de nem kizÿr61ag kapcsolt szolgÿltatÿsok) 6s szolgaltatÿs
ig6nybev6tel6vel 6s k6teles Eltÿvolitani az Autodesk Anyagok minden mÿsolatÿt. A
Licencia Jogosult vÿllalja, hogy az Autodesk k6r6s6re megsemmisi, vagy visszakQld
minden Autodesk Anyagot az Autodesknek vagy annak a viszontelad6nak, akit61 azokat
vÿsÿrolta. Az Autodesk fenntartja maÿnak a jogot, hogy k6vetelje a Licencia
Jogosultt61 annak megfelel6 igazolÿsat, hogy az Autodesk Anyagok minden mÿsolatÿt
Eltÿvolitottÿk, 6s, amennyiben azt az Autodesk k6rte, megsemmisitett6k vagy
visszak01dt6k az Autodesknek vagy annak a viszontelad6nak0 akit61 azokat vÿsÿroltÿk.
Amennyiben a Licencia Jogosult E16fizet6se szOnik meg vagy jÿr le, azonban jelen

Megÿllapodÿs 6s a Licencia ÿogosult Licenciÿba Adott Anyagokhoz f0z6d6 licenciÿja
hatÿlyban marad, a Licencia Jogosult valamennyi, El6fizet6shez kapcsol6d6
jogosultsÿga (ide6rtve korlÿtozÿs n61k01 a Korÿbbi verzi6kkal kapcsolatos jogokat)
megsz0nik, 6s a Licencia Jogosultnak teljesitenie kell a 1.2.1 pontban (A
Frlssit6sek Joghatÿsa) foglalt k6telezettsegeit ezeknek a Korÿbbi verzi6knak a
mÿsolataival kapcsolatban (ide6rtve azokat a k6telezetts6geket, hogy a hagyjon fel a
mÿsolatok hasznÿlatÿval, Tÿvolitsa el, semmisitse meg vagy szolgÿItassa vissza
azokat), kiv6ve ha az El6fizet6si Program Felt6telei mÿsk6pp rendelkeznek.
8.3     T61616 Rendelkez6sek. Az 1.3 (Tovÿbbi Felt6telek), 1.4 (Tovÿbbi Anyagok),
1.5 (Jogosult Felhasznÿ16k), 1.6 (Harmadik Felek ÿltal Licenciÿba Adott Anyagok),
1.11 (API), 2.1.1 (Licencia Hiÿnya/Jogosulatlan Tevÿkenysÿgek), 2.1.4 (Az Engedÿly
NÿIkQli Felhasznÿlÿs K6vetkezmÿnyei), 2.2 (Kijÿtszÿs), 3 (Minden Jog Fenntartva), 4
(Magÿn61ethez val6 Jog; Adatok Felhasznÿlÿsa; ÿsszekapcsol6dÿs), 5.2 (Felel6ssÿg
Kizarÿsa), 6 (Figyelmeztet6sek), 7 (A Felel6ss6g Korlÿtozÿsa), 8 (Id6tartam 6s
Megsz0n6s) 6s 9. pont (AItalanos Rendelkez6sek), valamint az "A" F0ggel6k hatÿlyban
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maradnak a jelen Megÿllapodÿs megsz0nÿsÿt vagy lejÿrtÿt k6vet6en is.
9.       Altalÿnos Rendelkezÿsek
9.1     Ertesitÿsek.  A jelen Megÿllapodÿssal kapcsolatos valamennyi ÿrtesitÿst
irÿsba kell foglalni, ÿs elektronikus levÿIben, postai 0ton vagy kÿzbesitÿsi
szolgÿltat6n (mint pÿldÿul a uPs, a FexEx vagy a DHL) keresztQl kell kÿzbesiteni a
mÿsik fÿl rÿszÿre, azzal a kivÿtellel, holy a Licencia Jogosult az Autodesk
szerz6dÿsszegÿsÿr61, valamint a jelen Megallapodÿs felmondÿsÿr61 sz616 ÿrtesitÿs
elektronikus level ÿtjÿn nem kÿzbesithetl az Autodesk rÿszÿre.  Az Autodesknek a
Licencia Jogosult reszere kQld6tt ÿrtesitÿsek (a) e-mailben kQld6tt ÿrtesitÿsek
esetÿn, az Autodesknek megadott e-mail cimre kOIdÿst k6vet6 napon, vagy (b) postai
6ton, vagy kÿzbesitÿsi szolgÿltat6 igÿnybevÿtelÿvel kQld6tt ÿrtesitÿsek esetÿben, az
Autodesknek megadott kÿzbesltÿsi cimre t6rtÿn6 elkQldÿst k6vet6 6t (5) napon belQl
hatÿlyosulnak.  A Licencia Jogosult hozzÿjÿrul ahhoz, hogy a hivatalos iratokat
ajÿnlott levÿlben kÿzbesitsÿk a Licencia Jogosult szÿmÿra a Licencia Jogosult Vev6i
Informÿci6s 0rlapjÿn meÿhatÿrozott cimÿre (vagy, amennyiben nem rendelkezik Vev6i
Informÿci6s 0rlappal, Lÿcencia Jogosult Autodesk ÿltal ismert utols6 cimÿre),
amennyiben ezt a vonatkoz6 jogszabÿlyok lehet6vÿ teszik. A Licencia Jogosult ÿItal
az Autodesknek kQld6tt ÿrtesitÿsek (a) e-mailen kOld6tt ÿrtesitÿsek esetÿn a
copyrightAgent@autodesk.com e-mailcimre t6rtÿn6 elkQldÿst (ÿs Autodesk ÿltali
kÿzhezvÿtelt) k6vet6 napon, vagy (b) postai 0ton vagy kÿzbesitÿsi szolgÿltat6 6tjÿn
k01d6tt ÿrtesitÿsek esetÿben azoknak az Autodesk ÿltal az Autodesk, Inc. 111 McInnis
Parkway, San Rafael, california 94903, USA, Attention: CopyrightAgent cimen t6rtÿn6
tvÿtelekor vÿlnak hatÿlyossÿ.  Amennyiben a Licencia Jogosult rendelkezik

E16fizetÿssel, bÿrmely fÿl az El6fizetÿsi Program Feltÿteleiben meghatÿrozottak
szerint is ÿrtesitheti a mÿsik felet.

9.2     Alkalmazand6 Jog 6s Joghat6sÿg.  A jelen Megÿllapodÿs (a) svÿjc joga szerint
jOtt 16tre, ÿs ez az irÿnyad6 jog, amennyiben a Licencia Jogosult az Autodesk
Anyagokat egy eur6pai, afrikai vagy kOz6p-keleti ÿllamban vÿsÿrolta, (b) Szingap6r
joga szerint jOtt lÿtre, ÿs ez az irÿnyad6 jog, amennyiben a Licencia Jogosult az
Autodesk Anyagokat egy ÿzsiai, 6ceÿniai orszÿgban, vagy egy az ÿzsiai-csendes-6ceÿni
rÿgi6ba tartoz6 orszÿgban vÿsÿrolta, vagy (c) Kalifornia Allam joga (ÿs, amilyen
mÿrtÿkben alkalmazand6, az EgyesQlt Allamok joga) szerint j6tt lÿtre, ÿs ez az
irÿnyad6 jog, amennyiben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokat egy amerikai
llamban (ideÿrtve a karibi tÿrs6g ÿllamait), vagy bÿrmely olyan ÿllamban vÿsÿrolta,

amely nincs meÿhatÿrozva a jelen 9.2 pontban. Ezen orszÿgok jogÿnak nemzetk6zi
magÿnjogi szabalyai nem irÿnyad6ak a jelen Megÿllapodÿsra. Az EgyesQlt Nemzetek Aruk
NemzetkOzi Adÿsvÿteli Szerz6dÿseir61 sz616 Eÿyezm6nye, ÿs az Egys6ges Szÿmit6gÿpes
Informÿci6s Tranzakci6kr61 sz616 tOrvÿny (umform Computer Information Transaction
Act) szintÿn nem irÿnyad6 a jelen Megÿllapodÿsra (ÿs jelen Megÿllapodÿsra val6
alkalmazÿsa kifejezetten kizÿrt). Tovÿbbÿ mindkÿt f61 beleegyezik abba, hogy
bÿrmely, a jelen Megÿllapodÿssal kapcsolatban, vagy jelen Megÿllapodÿs alapjÿn
keletkezO jogvita, kOvetel6s ÿs ig6ny kizÿr61ag Kalifornia Allam Fellebbviteli
Bir6sÿgÿnak (Marin County), vagy az EgyesQlt Allamok KerQleti Bir6sÿgÿnak Kalifornia
Allam Eszaki KerOleti Bir6sÿga, San Francisco, kizÿr61agos joghat6sÿga alÿ tartozik,
kiv6vÿ, ha a Licencia ]ogosult az Autodesk Anyagokat (a) egy eur6pai, afrikai vagy
kOzel-keleti ÿllamban vÿsÿrolta, mert akkor bÿrmely ilyen jogvita (ÿs mindegyik fÿl)
svÿc bir6sÿgainak kizÿr61agos joghat6sÿga alÿ tartozik, vagy (b) amennyiben egy
zs]ai, 6ceÿniai, vagy egy az ÿzsiai-csendes-6ceÿni rÿgi6ba tartoz6,ÿllamban

vÿsÿrolta, mert akkor bÿrmely ilyen jogvita (6s mindegyik f61) szingap6r
bir6sÿgainak kizÿr61agos joghat6sÿga alÿ tartozik. Az elOz6ek nem korlÿtozzÿk az
Autodesknek a jogÿt arra, hogy szellemi tulajdonjogok megsÿrt6se miatt fell6pjen
bÿrmely olyan orszÿgban, amelyben a szellemi tulajdonjoÿait feltehetOen s6rtik.
9.3     Engedm6nyezÿs Tilalma; Fizet6skÿptelens6g.  A L1cencia Jogosult nem
engedm6nyezheti, illetve ruhÿzhatja ÿt a jelen Megÿllapodÿst, vagy bÿrmely abb61
ered6 jogÿt (fOggetlenQ1 att61, hogy erre rÿszvÿnyek, Qzletrÿsz, vagy
vagyonÿtruhÿzÿs, Osszefon6dÿs, irÿnyitÿs megvÿItozÿsa, jogszabÿly alapjÿn, vagy mÿs
m6don kerQIne sor) az Autodesk el6zetes irÿsbeli hozzÿjÿrulÿsa nÿlk01, amelynek
megadÿsÿt az Autodesk sajÿt kizÿr61agos dOnt6se szerint megtagadhatja, ÿs a Licencia
Jogosult ÿItali bÿrmely engedmÿnyez6s, ÿtruhÿzÿs 6rvÿnytelen. Fizet6sk6ptelensÿgi,
cs6deljÿrÿs vagy hasonl6 eljÿrÿs esetÿben a jelen Megÿllapodÿs nem teljesitett
Megÿllapodÿsnak min6sQ1 az Egyes01t Allamok K6dexe 11. cimÿnek 365.(c)(1) szakasza
szerint, ÿs nem engedmÿnyezhet6 az Autodesk el6zetes irÿsbeli hozzÿjÿrulÿsa n61kQ1,
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amelynek megadÿsÿt az Autodesk sajÿt kizÿr61agos d6ntÿse szerint megtagadhatja.
9.4     Az Autodesk Leÿnyvÿllalatai.  A Licencia Jogosult elfogadja ÿs hozzÿjÿrul
ahhoz, hogy az Autodesk bÿrmely tag- vagy leÿnyvÿllalatÿt bevonja a jelen
Megÿllapodÿssal kapcsolatos bÿrmely tevÿkenysÿgbe, ideÿrtve korlÿtozÿs nÿlk01 az
Autodesk Anyagok szolgÿltatÿsÿt ÿs E16fizetÿsek, valamint szolgÿItatÿsok ny0jtÿsat,
feltÿve, hogy az Autodesk (ÿs nem a tag- ÿs leÿnyvÿllalatai) marad a jelen
Megÿllapodÿs szerint az Autodesket terhel6 k6telezettsÿgek alanya. A Licencia
Jogosult ahhoz is hozzÿjÿrul, hogy az Autodesk tag- ÿs leÿnyvÿllalatai fellÿpjenek a
jelen Megÿllapodÿs ÿrvÿnyesitÿse ÿrdekÿben, beleÿrtve a szerz6dÿsszegÿs esetÿt is.
9.5     Rÿszleges Ervÿnytelensÿg.  Amennyiben a jelen Megÿllapodÿs bÿrmely
rendelkezÿse a vonatkoz6 jogszabÿlyok szerint rÿszben vagy egÿszben jogellenesnek0
rvÿnytelennek vagy vÿgrehajthatatlannak min6sQ1, az abban az orszÿgban, amelyben

jogellenesnek, ÿrvÿnytelennek vagy vÿgrehajthatatlannak min6sQl, olyan mÿrtÿkben,
amilyen mÿrtÿkben az a jogellenessÿg, ÿrvÿnytelensÿg vagy vÿgrehajthatatlansÿg
kikÿsz6b61ÿsehez szÿksÿges, illetve az alkalmazand6 jognak val6 megfelelÿs ÿrdekÿben
s felek szÿndÿkÿnak a lehet6 legnagyobb mÿrtÿkben megfelel6en m6dositottnak

tekintend6.  Az, hogy egy rendelkezÿs valamely allam joga szerint jogellenes,
rvÿnytelen vagy vÿgrehajthatatlan, hem befolyÿsolja annak a rendelkezÿsnek a

jogszer0sÿgÿt, ÿrvÿnyessÿgÿt vagy vÿgrehajthat6sÿgat mÿs orszÿgban.
9.6     Joglemondÿs Hiÿnya.  A jelen Megÿllapodÿsb61 ered6 bÿrmely jogosultsÿgr61
val6 lemondas kizÿr61ag annak a fÿInek az irÿsbeli nyilatkozata alapjÿn lehetsÿges,
amely ellen a jogosultsÿgot ÿrvÿnyesiteni kivanjak. A joglemondÿs (akÿr kifejezett,
akÿr beleÿrtett) nem ÿrtelmezhet6 6gy, hogy a fÿl lemondott volna jogÿnak
rvÿnyesitÿsÿr61 egy mÿsik, eltÿr6, vagy ld6ben kÿs6bbi jogsÿrtÿs miatt.

9.7     Audit.  A Licencia 3ogosult hozzÿjÿrul ahhoz, hogy az Autodesknek jogÿban
all az Autodesk Anyagok, valamint TelepitÿsQk ÿs a hozzÿjuk val6 Hozzÿfÿrÿs
(elektronikusan vagy mÿs m6don t6rtÿn6) auditÿlÿsÿt k6vetelni.  Az Autodesknek vagy
az erre jogosult kepvisel6jÿnek jogÿban all, bogy barmely ilyen audit rÿszekÿnt a
Licencia Jogosult tizen6t (15) napos el6zetes ÿrtesitÿsÿvel ellen6rizze a Licencia
Jogosult feljegyzÿseit, rendszereit, felszerelÿseit, ideÿrtve a gÿpek
azonosit6szÿmÿt, sorozatszÿmÿt ÿs kapcsol6d6 informÿci6kat annak ÿrdekÿben, hogy
minden Autodesk Anyag hasznÿlata megfelel a jelen Megÿllapodÿs rendelkezÿseinek.  A
Licencia Jogosult teljes mÿrtÿkben egyQttmOk6dik az llyen auditok elvÿgzÿse
rdekÿben.  Amennyiben az Autodesk megÿllapitja, hogy a Licencia Jogosult ÿItali

felhasznalÿs nem felel meg a jelen Megÿllapodas rendelkezÿseinek, a Licencia
Jogosult azonnal megszerzl az ervenyes licenciÿ(ka)t, ÿs k6teles ezÿrt licenciÿrt
dijat fizetni annak ÿrdekÿben, hogy a Licencia Jogosult felhasznÿlÿsa megfeleljen a
jelen Megÿllapodÿsnak ÿs mÿs vonatkoz6 rendelkezÿseknek, ÿs k6teles megtÿriteni az
audit ÿsszer0 k61tsÿgeit.  EzenfelQ1 az Autodesk fenntart minden jogot arra, hogy a
jelen Megÿllapodÿs, vagy bÿrmely jogszabÿly szerinti jogorvoslattal ÿljen.
9.8     Nyelv.  A jelen Megÿllapodÿs angol nyelv6 valtozata irÿnyad6, amennyiben
eltÿrÿsek lennÿnek az angol nyelv6 valtozat ÿs bÿrmely forditÿs k6z6tt.  Amennyiben
a Licencia Jogosult a Licenciÿba Adott Anyagokra vonatkoz6 licenciÿt Kanadÿban
vasÿrolta, hozzÿjÿrul a k6vetkez6h6z: a jelen Megÿllapodÿsban rÿszes felek
meger6sitik, hogy az az akaratuk, bogy a jelen Megÿllapodÿs, valamint mÿs, hozzÿ
kapcsol6d6 Igazolÿs, ideÿrtve az ÿrtesitÿsek, kizar61ag angol nyelvOek legyenek.
9.9     ÿrtelmezÿs.  A jelen Megallapodas talÿlhat6 bizonytalan rendelkezÿsek nem
rtelmezhet6ek a Megÿllapodÿs keszit6je szÿmÿra kedvez6tlen01.

9.10    vis maior.  Az Autodesk nem felel olyan vesztesÿgÿrt, kÿrÿrt vagy birsÿgÿrt,
amely azzal 6sszef0ggÿsben keletkezett, hogy vis maior esemÿny miatt a teljesites
kÿsedelmes vagy hibÿs volt, vagy a szÿllit6k kÿsedelmÿre vezethet6 vissza, tovÿbbÿ
amelynek az oka az Autodesk ellen6rzÿsÿn kiv0l ÿll6 kQls6 ok.
9.11    Az EgyesQIt Allamok Kormÿnyÿnak Jogai.  Az EgyesQIt Allamok kormanya
k6zbeszerzÿsei sorÿn minden Autodesk Anyagot a FAR 12.212 ÿrtelmÿben kereskedelmi
szÿmit6gÿpes szoftvernek kell tekintenies"  igy a vonatkoz6 FAR 52.227-19 pontjai
"Kereskedelmi szamit6gÿpes $zoftver - Korlÿtozott Jogok" ÿs a DFARS 227.7202 pontjai
"Kereskedelmi szamit6gÿpes szoftverre vagy Kereskedelmi Szÿmit6gÿpes
szoftverdokumentaci6ra vonatkoz6 jogok " alapjÿn vagy bÿrmely mÿs kÿs6bbi
szabÿlyozas ÿrtelmÿben korlÿtozott jogok vonatkoznak rÿ. Az Autodesk Anyagoknak az
EgyesQlt Allamok kormÿnya ÿltali bÿrmely hasznÿlata, m6dositÿsa, reprodukci6s
kiadÿsa, teljesitÿse, kiallitasa vagy nyilvÿnossagra hozatala kizÿr61ag az itt
definiÿlt licencia feltÿteleknek ÿs korlÿtozÿsoknak megfelel6en t6rtÿnhet.
9.12    Export Korlatozasok.  A Licencia Jogosult elismeri ÿs hozzÿjarul, hogy az

Page 12



2013 creative Finishing LSA-Hungarian.txt
Autodesk Anyagok 6s szolgÿltatasok (beleÿrtve barmely olyan adatot, amelyet egy
szolgÿItatÿssal kapcsolatban, valamint egy szolgÿltatÿs hasznÿlata nyomÿn
keletkezett Licencia 3ogosult-specifikus ouput-tal kapcsolatban szolgÿltatott a
Licencia Jogosult) az Egyes01t Allamok ÿs mÿs megfelel6 orszÿg export korlatozÿsai
s szabÿlyal (szankci6i) alÿ tartoznak, ideÿrtve t6bbek k6z6tt az Egyes01t Allamok

Kereskedelmi Minisztÿriuma ÿs az Egyes01t Allamok Allamhÿztartÿsi Minisztÿriuma
ltal kibocsÿtott jogszabÿlyokat ("Export l<orlÿtozÿsi Jogszabÿlyokÿ'). A Licencia

Jogosult kijelenti, szavatol azÿrt, ÿs vÿllalja, hogy sem a Licencia Jogosult, sem a
szemÿlyzete (i) nem i ÿllampolgÿrai illetve nem tart6zkodnak olyan orszagban,
amelyre az EgyesOlt Allamok kereskedelmi szankci6i vagy mÿs jelent6s kereskedelmi
korlÿtozÿsok vonatkoznak (ideÿrtve t6bbek k6z6tt Kubat, Irÿnt, szudÿnt, Sziriÿt ÿs
Eszak-Koreÿt), (ii) nem szerepelnek az EgyesOIt Allamok kormÿnya ÿltal k6zÿtett,
korlÿtozÿsok alÿ es6 szemÿlyek felsorolÿsÿt tartalmaz6 bÿrmely listen (ideÿrtve
t6bbek k6z6tt az EgyesOlt Allamok Allamhÿztartÿsi Minisztÿriuma ÿItal lÿtrehozott
listÿt a Kifejezetten Megjel61t Allampolgÿrokr61 ÿs Tiltott Szemÿlyekr61, az
EgyesOlt Allamok Kereskedelmi Minisztÿriuma altal lÿtrehozott listÿkat a Tiltott
szemÿlyekr61, a Szemÿlyi Listÿt ÿs a Nem-ellen6rz6tt Listÿt ÿs az Egyes01t Allamok
K010gyminisztÿriumÿnak proliferÿci6val 6sszef0gg6 listÿi), (iii) nem hasznÿljÿk az
Autodesk Anyagokat ÿs szolgÿltatasokat olyan korlÿtozÿs alÿ es6 cÿlokra, mint
pÿIdÿul nukleÿris, kÿmiai / biol6giai fegyverekkel, rakÿtarendszerekkel vagy
leg6nysÿg nÿlk01i lÿgijÿrmOvekkel kapcsolatos tervezÿsre, elemzÿsre, szimulÿci6ra,
becslÿsekre, tesztelÿsre vagy egyÿb jogellenes tevÿkenys6ÿre, az Export Korlÿtozÿsi
Jogszabÿlyok eltÿr6 rendelkezÿse hianyaban, (iv) vagy abbol a cÿlb61 sem hasznÿlja
az Autodesk Anyagokat ÿs szolgaltatÿsokat, hogy direkt vagy indirekt m6don
nyilvanossÿgra hozza, ÿtruhazza, let61tse, exportÿlja vagy 6jra-exportÿlja az
Autodesk Anyagok ÿs szolgÿltatasok hasznÿlata nyomÿn keletkezett bÿrmely Licencia
Jogosult-specifikus outputokat, harmadik fÿl tartalmait vagy bÿrmely mÿs tartalmat
vagy anyagokat olyan orszÿgba, szervezet vagy szemÿly rÿszÿre, amely az Export
Korlÿtozasi Jogszabÿlyok vagy bÿrmely mÿs, Licencia Jogosultra vonatkoz6 szabÿlyozas
6rtelmÿben nem jogosult ilyen termÿkeket kapni.  A Licencia Jogosult elismeri, hogy
az Export Korlÿtozÿsi Jogszabÿlyoknak Licencia Jogosultra vonatkoz6 rendelkez6sei
eltÿr6ek lehetnek att61 fOgg6en, bogy Licencia Jogosult melyik Autodesk Anyagokat
vagy szolgÿltatÿsokat szerezte meg jelen Megallapodas ÿrtelmÿben ÿs id6vel
vÿltozhatnak, tovÿbbÿ elismeri, hogy egyedOl a Licencia Jogosult felel6s (i) az
Autodesk Anyagokra ÿs szolgaltatÿsokra vonatkoz6 pontos korlÿtozÿsok
meghatÿrozÿsÿrt ÿs (ii) az Export Korlÿtozÿsi Jogszabÿlyok folyamatos betartÿsÿrt,
tovÿbbÿ ezek vÿItozÿsainak figyelemmel kisÿr6sÿrt.
9.13    Teljes Megallapodÿs.  A jelen Megÿllapodÿs 6s a jelen Megÿllapodÿsban
hivatkozott valamennyi tovÿbbi megÿllapodÿs (6gy mint az El6fizet6si Program
Felt6telek 6s a szolgÿltatÿsi Feltÿtelek) a felek ÿelen tÿrgyban k6t6tt teljes
megÿllapodÿsa (ÿs magÿban foglal, valamint felOlir minden korÿbbi vagy ÿtmeneti
megÿllapodÿst, megbeszÿlÿst, kommunikaci6t, megÿllapodÿst, kijelentÿst,
szavatossÿgvÿllalast, reklÿmot vagy egyezsÿget) azzal, hogy bizonyos Autodesk
Anyagokra tovÿbbi vagy kOl6nb6z6 felt6telek vonatkozhatnak.  A felek elismerik, hogy
a jelen Megÿllapodÿs megk6tÿs6t k6vet6en hem hivatkozhatnak egyetlen olyan
megallapodasra, megbeszelÿsre, kommunikÿci6ra, megÿllapodÿsra, kijelentÿsre,
szavatossÿgvÿllalÿsra, reklÿmra vagy egyezsÿgre sem, amelyet a jelen Megÿllapodÿs
nem tartalmaz.  A Licencia Jogosult elismeri ÿs hozzÿjarul ahhoz, hogy az Autodesk
id6r61 id6re b6vltheti ÿs m6dosithatja az E16fizetÿsi Program Feltÿteleket ÿs a
Sz01gÿltatÿsi Feltÿteleket, feltÿve, hogy az Autodesk irÿsban 6rtesiti a Licencia
Jogosultat a b6vitÿsr61 vagy m6dositasr61, miel6tt a b6vitÿsek vagy m6dositÿsok
Licencia Jogosulttal szemben hatÿlyba lÿpn6nek (tovÿbbÿ az Autodesk biztosithatja a
Licencia Jogosultnak a lehet6sÿet, hogy ne 6jitsa meg az E16fizetÿst vagy
szolgaltatÿsokat, enged61yezhetl azok felmondasÿt, vagy mÿs lehet6s6geket
biztosithat az E16fizet6sekkel vagy szolgaltatÿsokkal kapcsolatban).  Ha a jelen
Megÿllapodÿs ÿs az Autodesk ÿltal alkalmazott egy6b felt6telek (ideÿrtve az
E16fizet6si Program Feltÿteleit, a szolgÿltatÿsi Feltÿteleket, vagy egy6b
feltÿteleket) k6z6tt ellentÿt van, az egyÿb feltÿtelek irÿnyad6k.  Ha a Licencia
Jogosult a jelen Megÿllapodas m6dositÿsa c61jab61 valamilyen felt6telt k6z61, az
rvÿnytelen, kiv6ve, ha arr61 a Licencia Jogosult az Autodesk k6pvisel6j6vel irÿsban

megÿllapodott.  A jelen Megÿllapodÿs bÿrmely egyÿb m6dositÿsa szintÿn ÿrvÿnytelen,
kivÿve, ha arr61 irÿsban megallapodtak ÿs az Autodesk kÿpvisel6je alÿirta azt.
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"A" Fÿggel6k
Definici6k
1.       "Hozzÿfÿr6s" vagy "Hozzÿfÿrhet6" szÿmit6gÿpes program vagy mÿs anyagok
vonatkozÿsÿban (a) a szÿmit6g#pes program vagy mas anyagok felhasznÿlÿsÿt vagy
futtatÿsÿt jelenti vagy (b) a szÿmit6g6pes program vagy mÿs anyagok alkalmazÿsainak
vagy funkci6inak hasznÿlatÿt, vagy az azzal kapcsolatos mÿs el6nyszerzÿst.
2.       "Megÿllapodÿs" a jelen Licencia ÿs szolgÿItatÿsi Megÿllapodÿst jelenti,
beleÿrtve annak fÿggel6kelt ÿs mell6kleteit0 valamint annak m6dositÿsait, amelyre a
jelen Megÿllapodÿsnak megfelel6en id6r61 id6re sor kerÿlhet.
3.       "Jogosult Felhasznÿ16" minden olyan termÿszetes szemÿly, aki Telepiti ÿs
Hozzÿfÿr, vagy jogosult Telepiteni 6s Hozzÿf6rni bÿrmely Licenciÿba Adott Anyaghoz.
4.       "Autodesk" az Autodesk, Inc., egy Delaware ÿllam joga szerint bejegyzett
tÿrsasÿ9ot jelent, kivÿve, ha a Licencia 3ogosult az Autodesk Anyagokhoz kapcsol6d6
licenciat (a) valamely eur6pai, afrikai, vagy k6zel-keleti ÿllamban szerzi meg, mert
ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Developement s?rl-ot, vagy (b) valamely ÿzsiai,
6ceÿniai vagÿ az azsiai-csendes-6ceÿni r6gi6hoz tartoz6 orszÿgban szerzi meg, mert
ilyenkor az  Autodesk  az Autodesk Asia Pte Ltd-t jelenti.
5.       "Autodesk Licencia Manager" az Autodesk Licencia Manager nev6 eszk6zt
jelenti, vagy bÿrmely olyan j6v6ben alkalmazand6 Autodesk eszk6zt, amely az Autodesk
Anyagok Telepitÿsÿnek, vagy az ahhoz val6 Hozzÿfÿrÿs menedzsel6s6re, monitorozasÿra
vagy ellen6rz6sre szolgÿl.
6.       "Autodesk Anyagok" bÿrmely k6zvetlen61 vagy k6zvetve az Autodesk ÿltal
forgalmazott vagy elÿrhet6vÿ tett anyagot jelenti, bele6rtve a szoftvert, Kiegÿszit6
Anyagokat, Felhasznÿ16i Dokumentÿci6t es Kizÿrt Anyagokat (fÿggetlenÿl art61, hogy
azok tekintetÿben a Licencia Jogosult rendelkezik-e felhasznÿlasi joggal vagy nem).
7.       "Szamit6gÿp" (i) kÿ16nÿll6 elektronikus eszk6z, amely egy vagy t6bb k6zponti
processzorral (cPu) rendelkezik, amely digitalis vagy hasonl6 formÿban kÿpes
informÿci6t fogadni ÿs amely az utasitÿsok sorrendjÿben valamely meghatÿrozott
eredmÿny elÿrÿse ÿrdekÿben kezeli az informÿci6t, vagy (ii) egy ilyen eszk6z
szoftver  implementÿci6ja (6gynevezett virtuÿlis g6p).
8.       "Vev6 Informÿci6s Formanyomtatvÿny" olyan formanyomtatvanyt jelent, amelyet
a Licencia ]ogosult, vagy az 6 nevÿben t61tenek ki, ÿs amely a Licencia Jogosult
Autodesk Anyagokra, E16fizetesre vagy szolgaltatÿsokra vonatkoz6 megrendelÿsÿvel
kapcsolatban k6zvetlenÿl vagy k6zvetve ÿtadÿsra kerOl az Autodesknek vagy a
viszontelad6nak.
9.       "Oktatÿsi cÿlok" olyan k6zvetlenQ1 a tanulÿssal, tanitÿssal, kÿpzÿssel, ÿs
kutatÿs fejlesztÿssel 6sszefÿgg6 cÿlokat jelentenek, amelyek az elemi, k6z6pfok6
oktatÿsi intÿzmÿnyek, vagy bÿrmely v6gzettsÿget vagy diplomat ad6 oktatÿsi
intÿzm6ny, vagy bÿrmely tanulÿsi, tanitÿsi 6s k6pzÿsi intÿzmÿny oktatÿsi
rendszerÿnek r6szei; nem tartoznak az oktatÿsi cÿlok k6zÿ a kereskedelmi, szakmai
(professzionÿlis) vagy profit orientÿlt betanitÿsi vagy egyÿb cÿlok.
10.       Ertÿkelÿsi cÿlok  a szoftver vagy a Kieg6szit6 Anyagok 6rtÿkel6s6nek vagy
kÿpessÿgeik bemutatÿsÿnak cÿljÿt jelenti, de nem tartozik idea kompetitiv, vagy
bÿrmely kereskedelmi, szakmai vagy profit orientÿIt elemz6s.
11.      "Kizÿrt Anyagok" bÿrmely olyan anyaÿ, bele6rtve a szoftvert, Kieg6szit6
Anyaÿokat, Felhasznÿ16i Dokumentÿci6t (korlatozÿs nÿIkÿl beleÿrtve bÿrmely
szÿmlt6g6pes proÿramot, vagy annak moduljÿt illetve komponensÿt, szÿmit6g6pes
program funkci6jat vagy tulajdonsÿgÿt, elektronikus vagy nyomtatott magyarÿz6
anyagot, tartalmat vagy bÿrmely mÿs anyagot, ha van ilyen), amelyet a Licencia
Jogosultnak bÿrmely eszk6zzel vagy mÿdiÿn (adathordoz6n) ÿtadnak, vagy el6rhet6v6
tesznek, es amelyre (a) a Licencla Jogosult nem rendelkezik Licencia Azonosit6val,
vagy (b) amely tekintetÿben a Licencia Jogosult nem fizetette meg (vagy nem
folyamatosan fizette) a vonatkoz6 dijat.  A Licencia Jogosult elismeri, hogy a
l<izÿrt Anyag elÿrhet6 lehet valamely adathordoz6n vagy let61tÿs sorÿn, amelyet az
Autodesk a licencia mechanizmus megk6nnyitÿse ÿrdekÿben alkalmaz, 6s az a t6ny, hogy
a Kizÿrt Anyag itt megtalÿlhat6, hem eredm6nyez annak tekintetÿben, akÿr
kifejezeÿten, akÿr hallgat61agosan biztositott felhasznÿlÿsi jogot.
12.      ÿTanÿr" egy elemi vagy k6zÿpfok6, illetve bÿrmely mÿs v6gzetts6ÿet vagy
diplomat ad6 oktatÿsi intÿzmÿny, vagy bÿrmely mÿs oktatÿsi, tanitÿsi, kepzÿsi
intÿzmÿny,Alkalmazottja ÿs aki az Autodesk kÿrÿsÿre ezt tudja bizonyitani.
13.      "Telepit" 6s "Telepitÿs" szÿmit6g6pes program vagy mas anyag merevlemezre
vagy mÿs tÿrol6eszk6zre t6rtÿn6 mÿsolÿsÿt jelenti.
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14.      "Licencia Azonosit6" az Autodesk egy vagy t6bb olyan megjel61ÿse, amely
(t6bbek k6z6tt) tartalmazza a Licenciÿba Adott Anyagok Licencia Tipusÿt. A Licencia
Azonosit6 elhelyezÿsre kerQlhet (a) (i) a Licenciÿba Adott Anyagokban (pÿIdÿul egy
"R61unk" dobozban, egy licenciÿr61 sz616 informÿci6kat tartalmaz6 dobozban, vagy a
szoftvernek egy sz6vegfÿjljÿban, (ii) az Autodesk csomagolÿson, vagy amellett, vagy
(iii) az Autodesk ÿltal a Licencia Jogosult rÿszÿre e-mailben, faxon, postai 6ton,
vagy mÿskÿppen kQld6tt irÿsbeli meger6sitÿsben, vagy mÿs ÿrtesitÿsben, vagy (b)
kÿrÿsre megkaphat6 az Autodeskt61. AZ egyÿrtelm0sÿg kedvÿrt nem min6s01 Licencia
Azonosit6nak a viszontelad6t61, vagy egyÿb harmadik szemÿlyt61 kapott megjel61ÿs,
meger6sitÿs, csomagolÿs vagy egyÿb dokumentum.
15.      "Licencia Tipus" az Autodesk ÿItal az Autodesk Anyagok tekintetÿben
meghatÿrozott licencia tipust jelenti, beleÿrtve a  B  FQggelÿkben meghatÿrozott
tipusokat.  A Licencia Tipus maÿba foglaljaaz Autodesk ÿltal az adott tipus
tekintetÿben meghatÿrozott felteteleket, beleÿrtve a "B" FOggelÿkben meghatÿrozott
s alkalmazand6 feltÿteleket is. A Licencia Tipust az Autodesk hatÿrozza meg ÿs

belefoglalhatja azt a Licencia Azonosit6ba.
16.      "Licenciÿba Adott Anyagok" olyan szoftvert, Kiegÿszit6 Anyagokat ÿs
Felhasznÿ16i Dokumentÿci6t jelent, amely (a) az "Elfogadom" ("I Accept"), vagy mÿs
gombra val6 kattintÿssal, vagy a jelen Megÿllapodÿs megk6tÿsÿre vonatkoz6
mechanizmus 6tjÿn kerQlt let61tÿsre, meÿszerzÿsre vagy bÿrmely olyan m6don, amely a
Megÿllapodÿs elfogadÿst jelenti, (b) a jelen Megÿllapodÿssal egybecsomagolva kerQlt
tadÿsra, vagy (c) amelyet mÿs m6don kisÿr a jelen Megÿllapodÿs, feltÿve, hogy (i)

$zoftver esetÿben a szoftver azonositÿsra kerQlt az alkalmazand6 Licencia
Azonosit6ban, ÿs (ii) a Licencia Jogosult megfizette (ÿs/vagy folyamatosan fizeti)
az alkalmazand6 dijat.  Licenciÿba Adott Anyagnak min6sQ1 a Kiegÿszit6 Anyag ÿs a
Felhasznÿ16i Dokumentÿci6 is, amelyet az Autodesk a jelen Megÿllapodÿs alapjÿn
licenciÿba adott szoftverrel val6 hasznÿlatra ÿtad vagy elÿrhet6vÿ tesz a Licencia
Jogosult szÿmÿra, kivÿve, ha ahhoz arra hem vonatkoznak az Autodesk ÿltal
meghatÿrozott kQ16n feltÿtelek.  A Licenciÿba Adott Anyag fogalma kiterjed tovÿbbÿ
korlÿtozÿs nÿlkOl a hibajavitÿsokra, javitÿsokra, szolgÿltatÿsi csomagokra, tovÿbbÿ
a Licenciÿba Adott Anyagok frissitÿsÿre ÿs b6vitÿsÿre, azok 0j verzi6ira, amelyeket
az Autodesk a Licencia Jogosult rÿszÿre az akkor hatÿlyos licence feltÿtelek szerint
tad vagy elÿrhet6vÿ tesz.  A Licencia Jogosult elismeri, hogy a Frissitÿsek ÿs 0j

verzi6k elÿrhet6sÿgÿnek tovÿbbi dij fizetÿse ÿs E16fizet6i Program Feltÿtelek
elfogadÿsa/alkalmazÿsa lehet a feltÿtele.  Tovÿbbÿ, a Licenciÿba Adott Anyagok k6zÿ
tartozik - korlÿtozÿs nÿlkOl - bÿrmely Korÿbbi Verzi6, vagy mÿs Autodesk Anyag,
amelyet a Licencia J0gosult az E16fizet6i Program Feltÿtelek alapjÿn megkap vagy
amellyel annak alapjÿn rendelkezik mindaddig, amig arra az E16fizet6i Program
Feltÿtelek kifejezetten feljogositjÿk.  Tekintet nÿIk01 a fentiekre (vagy a jelen
Megÿllapodÿs bÿrmely mÿs rendelkezÿsÿre), a Kizÿrt Anyagok semmilyen k6rQlmÿnyek
k6z6tt hem tartoznak a Licenciÿba Adott Anyagok k6zÿ.
17.     "Licencia Jogosult" azt a (a) tÿrsasÿgot vagy mÿs (jogi) szemÿlyt jelenti,
amelynek a nevÿben az Autodesk Anyagokat megszerzik, ha az Autodesk Anyagokat ilyen
szemÿly javÿra szerzik meg (pl. valamely munkavÿllal6, fQggetlen szerz6dÿses
partner, vagy mÿs kÿpvisel6), vagy (b) ha nincs ilyen szemÿly, az a termÿszetes
szemÿly, aki a jelen Megÿllapodÿst megl<6ti (pl. az "Elfogadom" ("I Accept") gomb,
vagy mÿs gomb kivÿlasztÿsÿval, illetve jelen Megÿllapodÿshoz kapcsol6d6 olyan
mechanizmus alkalmazÿsÿval, vagy mÿs m6don, amely a jelen Megÿllapodÿs elfogadÿsÿt
fejezi ki, vagy az Autodesk Anyagok, illetve azok bÿrmely rÿszÿnek telepitÿsÿvel,
let61tÿs6vel, az ahhoz val6 hozzÿfÿrÿssel, vagy mÿs m6don t6rtÿn6 mÿsolÿsÿval
illetve felhasznÿlÿsÿval).  A f61reÿrt6sek elkerQlÿse vÿgett, a "Licencia Jogosult"
csak egy meghatÿrozott jogi szem61yt vagy termÿszetes szem61yt jelent, ÿs nem
vonatkozik ezek leÿnyvÿllalataira, kapcsolt vÿllalkozÿsokra, vagy bÿrmely mÿs
kapcsol6d6 szem61yre, hozzÿtartoz6ra.
18.      "A Licencia Joÿosult Saint 0zleti Igÿnyei" a Licenciÿba Adott Anyagok
tekintetÿben a Licenciaba Adott Anyagok (ÿs azok funkci6inak) a Licencia Jogosult
saint Szem61yzete ÿltali olyan felhasznÿlÿsÿt jelentik, amely a rendes Qzletmenet
sorÿn a Licencia Jogosult vÿllalkozÿsÿnak (tev6kenysÿgÿnek) sajÿt szQksÿgletei
kielÿgitÿsÿre szolgÿl azzal, hogy a Licencia Jogosult Sajÿt 0zleti Igÿnyei semmilyen
k6rQlmÿnyek k6z6tt nem jelentik, illetve eredm6nyezhetik a Licenciÿba Adott Anyagok
(vagy azok bÿrmely funkci6jÿnak) bÿrmely harmadik szemÿly rÿsz6re t6rt6n6 ÿtadÿsÿt,
vagy el6rhet6v6 tÿtelÿt.
19.      "Hÿ16zati Alap6" olyan szÿmit6gÿpes k6rnyezetet jelent, amelybe beletartozik
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egy file szerverkÿnt m6k6d6 Szÿmit6gÿp, amely lehet6vÿ teszi a Szÿmit6gÿpre
felt61t6tt Licenciÿba Adott Anyagok vagy a vonatkoz6 Felhasznÿ16i Dokumentÿci6
felt61tÿsÿt, telepitÿsÿt mÿs Szÿmit6gÿpekre, illetve m6k6dtetÿsÿt mÿs
Szÿmit6gÿpekr61, amelyek helyi hÿ16zaton vagy VPN kapcsolaton keresztQ1, a VPN
feltÿteleknek megfelel6en, Hozzÿfÿrÿssel rendelkeznek vagy elÿrik azt.
20.      "Engedÿlyezett Szÿm" azt a maximÿlis szÿmot jelenti (pl. az engedÿlyezett
felhasznÿ16k, egyidejO felhasznÿlasok, szÿmit6ÿpek szÿmÿt, felhasznÿlÿsi alkalmakat
stb.), amely a Licenciÿba Adott Anyagok licencere ÿs Licencia Tipusÿra irÿnyad6.
Ezt a szÿmot az Autodesk hatarozza meg ÿs az a vonatkoz6 Licencia Azonosit6ba
foglalhat6.
21.      "szemÿlyes Tanulÿsi celok" (i) Diÿkkÿnt t6rtÿn6 tanulÿst vagy (ii) ha valaki
hem Diÿk, szemÿlyes tanulÿst jelent, kivÿve (a) a szemÿlyes vagy on-line kÿpzÿst
valamely kÿpesitÿst vagy diplomat ad6 program keretÿben ÿs (b) kereskedelmi,
professzionÿlis vagy mÿs profit orientÿIt tanulÿst.
22.      "Szemÿlyzet" (a) a Licencia Jogosult munkavÿllal6it ÿs (b) olyan szemÿlyeket
jelent, akik fQggetlen szerz6dÿses partnerek, ÿs a Licencia Jogosult telephelyÿn
(terQletÿn) dolgoznak ÿs akik a Licenciÿba Adott Anyagokat a Licencia Jogosult
tulajdonÿban lÿv6, vagy az ÿItala bÿrelt Szÿmit6gÿpekre Telepitik, illetve
Hozzÿfÿrÿssel rendelkeznek.
23.      "Korÿbbi Verzi6k" a Licenciÿba Adott Anyagok aktuÿlis vÿItozatÿshoz kÿpest
annak megel6z6 kiadÿsÿt/vÿltozatÿt jelentik, amelynek az ut6da vagy helyettesit6je
az aktuÿlis vÿltozat (amint azt az Autodesk meghatÿrozza).
24.      "viszontelad6" az Autodesk ÿltal az autentikus Autodesk Anyagok Licencia
Jogosult reszÿre t6rtÿn6 forgalmazÿsÿra k6zvetlenQl vagy k6zvetetten kijel61t
keresked6 vagy viszontelad6.
25.      "szolgÿltatÿsok" az Autodesk ÿItal nyOjtott vagy elÿrhet6vÿ tett
szolgÿItatÿsokat jelentik (a szolgÿltatasok eredmÿnyÿt is) korlÿtozÿs nÿIkQl
beleertve a tÿmogatÿsi szolgÿItatast, tÿrolÿst, szimulaci6s ÿs teszt szolgÿItatÿst
is, kÿpzest tovÿbbÿ mÿs el6ny6ket; az E16fizetÿs rÿszekÿnt nyOjtott vagy elÿrhet6vÿ
tett szolgÿltatÿsok nem tartoznak ide.
26.      "szolgÿltatÿsi Feltÿtelek" a szolgÿltatÿsok igÿnybevetelÿnek szabÿlyait
elentik, amelyek adott szolgÿltatÿs vonatkozÿsÿban ott kerQlnek k6zzÿtÿtelre ahol a
elhasznÿ16 valamely szolgÿltatÿst megrendelhet vagy arra regisztrÿlhat0 vary

amelyet az adott szolgÿItatÿs megrendelÿse, illetve az arra val6 regisztrÿc16 soran
megjelenitenek (pÿldÿul egy weboldal), vagy, amennyiben ilyen feltÿtelek nem
lÿteznek, a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use
weboldalon, vagy az Autodesk bÿrmely ut6d-, vagy kiegÿszit6 honlapjÿn.
27.      "szoftver" szÿmit6gÿpes programot, vagy annak moduljÿt, alkot6rÿszÿt
jelenti, amelyet az Autodesk forgalmaz vagy elÿrhet6vÿ tesz.  A "szoftver" fogalma
utalhat egy szÿmit6gÿpes program valamely funkci6jÿra is.
28.     ÿKÿ16nÿll6 Alapon" vagy "Kÿ16nÿll6 Alap0" (i) a Licenciÿba Adott Anyagokat
egyetlen Szÿmit6gÿpre Telepitett6k ÿs (ii) a Licenciÿba Adott Anyagok nem
Telepithet6k mÿs Szÿmit6g6pre, tovÿbbÿ nem m0k6dtethet6k, tekinthet6k meg, illetve
azokhoz hem lehet mÿs m6don Hozzÿf6rni mÿs Szÿmit6g6pr61 (pl. bÿrmely hÿ16zati
kapcsolaton keresztQl).
29.      "Diÿk" olyan term6szetes szem61yt jelent, aki (i) a Licenciÿba Adott Anyagok
Telepitÿse idejÿn beiratkozott (a) valamely elismert (nyilvÿntartÿsba vett)
vÿgzettsÿet blztosit6 vagy diplomat ad6 oktatÿsi intÿzmÿnybe hÿrom (3), vagy tobb
credit 6rara, v6gzetts6get vagy diplomat ad6 oktatÿsi programra vagy (b) egy kilenc
(9) h6napos, vagy hosszabb v6gzettsÿget biztosit6 programra 6s (ii) az Autodesk
kÿr6s6re a beiratko]ÿst (hallgat6i jogviszony fennÿllÿsÿt) tudja igazolni.
30.       E16fizetÿs  olyan lehet6sÿg (program), amelyet az Autodesk ÿltalÿban ajÿnl,
6s amelynek keret6ben az Autodesk t6bbek k6z6tt az Autodesk Anyagok,frissit6seit,
b6vitÿseit, vagy 6j verzi6it nyOjtja, vagy mÿs, ahhoz kapcsol6d6 tÿmogatÿst,
szolgÿltatÿst ÿs k6pz6si lehet6sÿget bÿztosit.
31.       E16fizet6i Program Feltetelek' az E16fizet6s ig6nybev6telÿnek szabÿlyait,
feltÿteleit jelenti, amint az a
http://usa.autÿdeskÿcÿm/cÿmpany/leÿal-nÿtices-trademarks/suppÿrt-terms-and-cÿnditiÿn
s weboldalon, vagy a kÿs6bbiek soran az Autodesk altal biztositott mÿs, vagy
kieg6szit6 weboldalon k6zz6tÿtelre kerÿIt (a szolgÿltatÿs URL cimÿn, amely az
Autodesk weboldalÿn vagy k6r6sre 6rhet6 el).
32.      "Kiegÿszit6 Anyagok" olyan anyagokat jelentenek, amelyek nem min6sQlnek
szoftvernek vagy kapcsol6d6 Felhasznÿ161Dokumentÿci6nak, hanem amelyeket az
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Autodesk a szoftverrel val6 hasznÿlat ÿrdekÿben elÿrhet6vÿ tesz, vagy rendelkezÿsre
bocsÿt.  A Kiegÿszit6 Anyagok korlÿtozÿs nÿlkQ] magukba foglalnak (a) tartalmakat,
pÿIdÿul rajz- vagy tervmintÿkat, rajz- vagy tervmodulokat, valamint rajzok ÿs tervek
kÿszitÿse sorÿn hasznÿIt elemek megjelenitÿsei (pl. ÿpQletek, ÿpQletrÿszek,
berendezÿsi tÿrgyak, b6torok, hidak, utak, jelek, hÿtterek, beÿllitÿsok ÿs
animÿci6k), (b) hÿttÿranyagok, 6gy mint ÿpQletk6dok ÿs az ÿpitÿsi technikai leirÿsa,
(c) eszk6z6k, amelyek a szoftver output-jÿt segitik, pl. bet0rajzolatok sorozata, ÿs
(d) Fejlesztÿsi Anyagok alkalmazÿsi program interfÿszek (API), es mÿs hasonl6
fejleszt6i anyagok (ideÿrtve az API Informÿci6t).
33.      "TerQlet" (a) az az orszÿg, orszÿgok vagy joghat6sÿg(ok), amely abban a
Licencia Azonosit6ban kerQlt meghatÿrozÿsra, vagy (b) ha nincs Licencia Azonosit6,
vagy a Licencia Azonosit6 nem hatÿroz meg orszagot vagy joghat6sÿgot, akkor az az
orszÿg, amelyben a Licencia Jogosult az Autodesk Anyagokra vonatkoz6 licenciÿt
megszerzi. Ha az a Licencia Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerQlt, vagy ha a Licencia
Jogosult az Autodesk Anyagokat az Europai Unlo vagy az Eur6pai szabadkereskedelmi
Tÿrsulÿs valamely tagÿllamÿban szerzi meg, akkor a TerQlet az Eur6pai Uni6 ÿs az
Eur6pai szabadkereskedelmi Tÿrsulÿs valamennyi tagÿllamÿt jelenti.
34.      "Eltÿvolit" az Autodesk Anyagok valamely pÿldÿnyÿnak az eltÿvolitÿsÿt
jelenti a merevlemezr61 vagy mÿs mem6riÿb61, illetve a mOk6dÿs bÿrmely eszk6zzel
t6rt6n6 vÿgleges megszQntet6set ezek tekintetÿben, vagy annak megsemmisitÿs6t,
illetve az Autodesk Anyagok valamely pÿldÿnyÿnak hasznÿlhatatlannÿ t6tel6t.
35.      "Frissit6s" a Licenciÿba Adott Anyag teljes kereskedelmi verzi6jÿt jelenti,
amely (a) valamely megfelel6 (jogosult) korÿbban kiadott Licenciÿba Adott Anyag
ut6da,helyettesit6je vagy mÿsik kiadÿsa (ÿs magÿba foglalja a hibajavitÿsokat,
javitÿsokat, szerwz csomagokat, 6s frissitheti, b6vitheti, vagy tovÿbbi funkci6val
b6vitheti a korÿbbi kiadÿst), (b) olyan Licencia Jogosultnak kerÿl biztositÿsra, aki
korÿbban licenciÿba vette az Autodeskt61 a vonatkoz6 6s megfelel6 (jogosult)
forgalomba hozatal el6tti vagy mÿsik kiadÿsO anyagot ÿs (c) amelyÿrt az Autodesk
ltalÿban kQ16n dijat szÿmit fel vagy csak E16fizetÿs keretÿben bocsÿt a vev6

rendelkezÿs6re. Az, hogy egy Autodesk Anyag Frissitÿsnek min6sQl-e, a vonatkoz6
Licencia Azonosit6ban kerQlhet meghatÿrozÿsra. Az Autodesk hatÿrozza meg, hogy az
Autodesk Anyagok Frissitÿsnek min6sQlnek-e, valamint azt, hogy a Licencia Jogosult
megfelel-e a felt6teleknek, amelyek ahhoz szQksÿgesek, hogy az Autodesk Anyagokat
Frissitÿskÿnt vegye licenciÿba.
36.      "Felhasznÿ16i Dokumentÿci6" a szoftverhez vagy a Kiegÿszit6 Anyagokhoz
tartoz6, kinyomtatott vagy elektronikus formÿban rendelkezÿsre ÿll6 magyarÿz6 vagy
irÿnymutatÿst tartalmaz6 anyag (beleÿrtve a szoftver vagy a Kieg6szit6 Anyagok
felhasznÿlÿsÿval kapcsolatos anyagokat), amelyeket az Autodesk vagy a viszontelad6 a
szoftver vagy a Kieg6szit6 Anyagok r6szÿv6 tesz (vagy a szoftver, illetve Kiegÿszit6
Anyagok csomagolÿsÿban van, csomagolÿsÿn szerepel) vagy amelyeket egyÿbkÿnt ÿtad a
vev6knek, amikor a vev6k a Szoftver vagy a Kiegÿszit6 Anyagok felhasznÿlÿsi jogÿt
megszerzik, vagy azokat Telepitik.
37.      "VPN Felt6telek" ha a (i) Licenciÿba Adott Anyagokhoz biztonsÿgos virtuÿlis
magÿnhÿ16zaton ("VPN")keresztÿl Fÿrnek Hozzÿ; (ii) a Licenciÿba Adott Anyagokhoz
egyidej01eg (Hÿ16zati Alap6 vagy VPN alapO) Hozzÿfÿrÿssel rendelkez6 felhasznÿ16k
maximum szÿma semmikor sem haladja meg az Engedÿlyezett Szÿmot; (iii) a Licenciÿba
Adott Anyagok minden pÿldÿnya kizÿr61ag csak a Licenciÿba Adott Anyagokkal ÿtadott
m6szaki biztonsÿgi eszk6zzel (ha van ilyen) lett Telepitve, illetve ezen kereszt01
t6rtÿnik a Hozzÿfÿr6s; 6s (iv) a VPN kapcsolat biztonsÿgos ÿs megfelel az aktuÿlis
piaci titkositÿsi standardoknak ÿs v6delmi mechanizmusoknak.

"B" FQggelÿk
Licencia Tipusok
1.       l<Q16nÿll6 (Egyedi) Licencia.  Ha Licencia Azonosit6 alapjÿn a Licencia Tipus
"KQl6nÿll6 Licencia" vagy "Egyedi Licencia," akkor a Licencia ]ogosult a Licenciÿba
Adott Anyag specifikus kiadÿsÿnak egyetlen els6dleges pÿldÿnyÿt, amint az a Licencia
Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerQlt, egy (1) Szÿmit6gÿpre Telepitheti, KQ16nÿll6
Alapon, ÿs a Licenciÿba Adott Anyag els6dleges pÿldÿnyÿhoz kizÿr61ag a Licencia
]oÿosult Szem61yzete rendelkezhet Hozzÿfÿrÿssel ÿs kizÿr61ag a Licencia Jogosult
Sajÿt 0zleti Igÿnyei 6rdekÿben.  A KQ16nÿll6 (Egyedi) Licencia hatÿrozatlan
id6tartamO, kivÿve, ha a jelen Megÿllapodÿs mÿskÿpp rendelkezik. A Licencia Jogosult
ezenkiv01 a Licenciÿba Adott Anyag egy tovÿbbi p61dÿnyÿt is egy (1) szÿmit6g6pre

Page 17



2013 creative Finishing LSA-Hungarian.txt
Telepitheti, Kÿ16nÿll6 Alapon, amennyiben (i) a tovÿbbi pÿIdÿnyhoz kizÿr61ag ugyanaz
a szem61y F6r Hozzÿ, mint az els6dleges pÿIdÿnyhoz; (ii) ez a szemÿly maga a
Licencia Jogosult (amennyiben a Licencla Jogosult termeszetes szem61y) vagy a
Licencia Jogosult alkalmazottja; (iii) ez a szemÿly kizÿr61ag akkor Fÿr HOZZÿ a
tovÿbbi pÿIdÿnyhoz, amikor a szokÿsos mÿk6dÿsi helyÿt61 tÿvol vÿgez munkÿt ÿs
kizÿr61ag a Licencia Jogosult saint 0zleti Ig6nyei 6rdek6ben; 6s (iv) az els6dleges
6s a tovÿbbi pÿldÿnyhoz nem egyszerre Fÿr Hozzÿ.
2.       T6bbsz6r6s Telepit6sÿ Kÿ16nÿll6 Licencia.  Ha a Licencia Azonosit6 szerint a
Licencia Tipus "T6bbsz6r6s Telepitÿs6 K016nÿll6 Licencia," akkor a Licencia Jogosult
a Licenciÿba Adott Anyag specifikus kiadÿsÿnak els6dleges p61dÿnyait, amint az a
Licencia Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerÿlt, Enged61yezett Szÿm6 Szÿmit6g6pre
Telepitheti, l<ul6nÿll6 Alapon, ÿs a Licenciÿba Adott Anyagok p61dÿnyaihoz kizÿr61ag
a Licencia Jogosult Szemÿlyzete rendelkezhet Hozzÿfer6ssel 6s kizÿr61ag a Licencia
Jogosult Saint Uzleti Ig6nyei ÿrdekÿben. A Licencia 3ogosult ezenkivÿl a Licenciÿba
Adott Anyag tovÿbbi p61dÿnyait is annyi Szÿmit6g6pre Telepitheti, Kÿ16nÿll6 Alapon,
amennyi azoknak az Engedÿlyezett Szÿma a Licencia Azonosit6 szerint, amennyiben (i)
minden egyes tovÿbbi peldÿnyhoz kizÿr61ag ugyanaz a szemÿly Fÿr Hozzÿ, mint az
els6dleges pÿldÿnyhoz; (ii) ez a szem61y maga a Licencia Jogosult (amennyiben a
Licencia Jogosult term6szetes szemÿly) vagy a Licencia Jogosult alkalmazottja; (iii)
ez a szem61y kizÿr61ag akkor F6r Hozzÿ a tovÿbbi p61dÿnyhoz, amikor a szokÿsos
m6k6dÿsi helyÿt61 tÿvol vÿgez munkÿt 6s kizÿr61ag a Licencia Jogosult sajÿt 0zleti
Igÿnyei 6rdek6ben; 6s (iv) az els6dleges ÿs a tovÿbbi pÿldÿnyhoz nem eÿyszerre
F6rnek HOZZÿ. A T6bbsz6r6s Telepites6 Kÿ16nÿll6 Licencia hatÿrozatlan ld6tartamu,
kivÿve, ha a jelen Megÿllapodÿs mÿskÿpp rendelkezik.
3.       Hÿ16zati Licencia.  Ha a Licencia Azonosit6 szerint a Licencia Tipus
"Hÿ16zati Licencia", akkor a Licencia Jogosult a Licenciÿba Adott Anyag specifikus
kiadÿsÿt, amint az a Licencia Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerÿIt, egy Szÿmÿt6gÿpre
Telepitheti 6s a Licenciÿba Adott Anyaghoz t6bb Szÿmit6gÿpr61 engedÿlyezheti a
Hozzÿfÿr6st Hÿ16zati Alapon, kizÿr61ag a Licencia Jogosult Szem61yzete rÿsz6re,
kizÿr61ag a Licencia Jogosult Sajÿt 0zleti Igÿnyei ÿrdekÿben, de csak addig, amig az
egyÿttes 3ogosult Felhasznÿ16k szÿma nem haladja meg a Jogosult Felhasznÿ16k
Engedÿlyezett Szÿmÿtÿ vagÿ az Autodesk Licencia Manager ÿltal meghatÿrozott korlÿtot
(ha van ilyen).  A Llcencla Jogosult sajÿt d6ntÿse alapjÿn jogosult a Licenciÿba
Adott Anyagot egy Hot Backup Szerverre Telepiteni; feltÿve, hogy a Licencia Jogosult
a HOt Backup Szerverre Telepitett Licenciÿba Adott Anyaghoz csak azalatt az
id6tartam alatt f6rhet hozzÿ, ÿs kizÿr61ag addig, amiga Licenciÿba Adott Anyagok
els6dleges Telepitett p61danya m6k6d6sk6ptelen, 6s kizÿr61ag azon feltÿtelek
szerint, amelyek az els6dleges Telepitett p61danyra vonatkoznak.  A "Hot Backup
Szerver" olyan fÿjl szerver Szÿmit6gÿp, amelyre Telepitÿsre kerÿlt a szoftver ÿs a
Kiegeszit6 Anyagok, de amelyhez nem engedelyezett a Hozzÿf6rÿs, kiv6ve, ha a
szoftver ÿs a Kiegÿszit6 Anyagok Telepltett els6 pÿldÿnya nem m6k6dik, 6s kizÿr61ag
addig, amig az els6dleges telepit6s6 p61dÿny m6k6dÿskÿptelen. A Hÿ16zati Licencia
hatÿrozatlan id6tartam6, kiv6ve, ha a jelen Megÿllapodÿs mÿsk6pp rendelkezik.
4.       oktatÿsi Kÿ16nÿll6 (Egyedi) Licencia.  Ha a Licencia Azonosit6 szerint a
Licencia Tipus "oktatÿsi Kÿ16nÿll6 (Egyedi) Licencia," akkor a Licencia Jogosult a
Licenciÿba Adott Anyag specifikus kiadÿsÿt, amint az a Licencia Azonosit6ban
meghatÿrozÿsra kerÿlt egy (1) Szÿmit6g6pre Telepitheti, amelyre bizonyos m6k6dÿsi
korlÿtozÿsok vonatkoznak, amint az a 6.3 ÿontban (Erintett Adatok K6re)
meghatÿrozÿsra kerÿlt, Kÿ16nÿll6 Alapon, es a Licenciÿba Adott Anyagok peldÿnyÿhoz
Hozzÿf6rest csak k6pzettseget vagy diplomat ad6 oktatÿsi intÿzmÿny  Diÿkjai (ÿs az
ilyen Diÿkok az Oktatÿsi Kÿ16nÿll6 (Egyedi) Licencia c61jÿb61 a Licencia Jogosult
Szem61yzetÿnek tekinthet6k) ÿs Tanÿral kaphatnak, ÿs csak olyan helyen/helyr61,
amelyet nem kereskedelmi, professzionÿlis vary profit orientÿlt c61b61 ÿzemeltetnek.
Az oktatÿsi Kÿ16nÿll6 (Egyedi) Licencia hatarozatlan id6tartam6, kivÿve, ha a jelen

Megÿllapodÿs mÿsk6pp rendelkezik.
5.       oktatÿsi T6bbsz6r6s Telepitÿsÿ Kÿ16nÿll6 Licencia.  Ha a Licencia Azonosit6
szerint a Licencia Tipus "oktatÿsi T6bbsz6r6s Telepit6s6 Kÿ16nÿll6 Licencia," akkor
a Licencia Jogosult a Licenciÿba Adott Anyag specifikus kiadÿsÿt, amint az a
Licencia Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerÿlt, Engedÿlyezett Szÿm6 Szÿmit6g6pre
Telepitheti, amelyre bizonyos m6k6d6si korlÿtozasok vonatkoznak, amint az a 6.3
pontban (ÿrintett Adatok K6re) meghatÿrozÿsra kerÿIt, K616nÿll6 Alapon, 6s a
Licenciÿba Adott Anyaÿok p61dÿnyÿhoz Hozzÿfÿrÿst csak kÿpzettsÿget vagy diplomat ad6
oktatÿsi int6zm6ny Diakjai (6s az ilyen Diÿkok az oktatÿsi T6bbsz6r6s Telepit6s6
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KQl6nÿll6 Licencia c61jÿb61 szem61yzetnek tekinthet6k) ÿs Tanÿrai kaphatnak,
kizÿr61ag oktatÿsi cÿIb61 ÿs csak olyan helyen/helyr61, amelyet nem kereskedelmi,
professzionÿlis vagy profit orientÿlt cÿIb61 Qzemeltetnek. AZ oktatasi T6bbsz6r6s
Telepitÿs6 KQl6nÿll6 Licencia hatÿrozatlan id6tartamO, kivÿve, ha a jelen
Megÿllapodÿs mÿskÿpp rendelkezik.
6.       Oktatÿsi Hÿ16zati Licencia.  Ha a Licencia Azonosit6 szerint a Licencia
Tipus "Oktatÿsi Hÿ16zati Licencia," akkor a Licencia Jogosult a Licenciÿba Adott
Anyag specifikus kiadÿsÿt, amint az a Licencia Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerQlt,
egy (1) fÿjl szerver szÿmit6gÿpre Telepitheti, amelyre bizonyos m6k6dÿsi
korlÿtozÿsok vonatkoznak, amlnt az a 6.3 pontban (ÿrintett Adatok K6re)
meÿhatÿrozÿsra kerQlt, az ilyen Licenciÿba Adott Anyagokhoz Hÿ16zati Alapon t6bb
Szamit6gÿp rendelkezhet Hozzÿfÿrÿssel, ÿs a Licenciÿba Adott Anyagok pÿldÿnyaihoz
Hozzÿferessel csak kÿpzettsÿget vagy diplomat ad6 oktatÿsi intÿzmÿny Diÿkjai (ÿs az
ilyen Diÿkok az Oktatÿsi Hÿ16zati Licencia cÿljÿb61 Szemÿlyzetnek tekinthet6k) ÿs
Tanÿrai rendelkezhetnek, kizÿr61ag Oktatÿsi cÿlbol, mindaddig, amig az egÿQttes
Jogosult Felhasznÿ16k maximum szÿma hem haladja meg a Jogosult Felhasznÿlok
Engedÿlyezett Szÿmÿt, ÿs csak olyan helyen/helyr61, amelyet nem kereskedelmi,
professzionÿlis vagy profitorientÿlt cÿlb61 Qzemeltetnek. Az oktatÿsi Hÿ16zati
Licencia hatÿrozatlan id6tartamÿ, kivÿve, ha a jelen Megÿllapodÿs mÿskÿpp
rendelkezik.
7.       Diÿk Licencia.  Ha a Licencia Azonosit6 szerint a Licencia Tipus "KQ16nÿll6
Egyedi Licencia", akkor a Licencia Jogosult a Licenciÿba Adott Anyag specifikus
kiadÿsÿt, amint az a Licencia Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerOlt egy (1)
Szÿmit6gÿpre Telepitheti, amelyre bizonyos m0k6dÿsi korlÿtozÿsok vonatkoznak, amint
az a 6.3 pontban (ÿrintett Adatok K6re) meghatÿrozÿsra kerQlt, KQl6nÿll6 Alapon, ÿs
a Licenciÿba Adott Anyagok pÿldÿnyÿhoz Hozzÿfÿrÿst csak Diÿknak vagy oktatÿsi
Intÿzmÿnynek lehet biztositani mindaddig, amig az egyQttes Jogosult Felhasznÿ16k
maximÿlis szÿma nem haladja meg az egyet (1), ÿs csak olyan helyen/helyr61, amelyek
hem  laborat6riumok vagy osztÿlytermek ÿs olyanok, amelyeket kereskedelmi,
professzionÿlis vagy profit orientÿlt cÿlb61 Qzemeltetnek. A KQl6nÿll6 Diÿk Licencia
a Licencia Azonosit6ban meghatÿrozott hatÿrozott id6tartamra sz61. Amennyiben a
Licencia Azonosit6ban nem talÿlhat6 utalÿs a licencia id6tartamÿra, az id6tartam a
telepitÿst61 szÿmitott harminchat (36) h6nap, illetve az Autodesk ÿItal irÿsban
meghatÿrozott id6tartam.
8.       Szemÿlyes Tanÿlÿsra szolgÿ16 Licencia. Ha a Licencia Azonosit6 szerint a
Licencia Tipus "szemelyes Tanulÿsra szolgÿ16 Licencia", akkor a Licencia Jogosult a
Licenciÿba Adott Anyag specifikus kiadÿsÿt, amint az a Licencia Azonosit6ban
meghatÿrozÿsra kerQlt egy (1) $zÿmit6gÿpre Telepitheti, amelyre bizonyos mOk6dÿsi
korlatozÿsok vonatkoznak, amint az a 6.3 9ontban (ÿrintett Adatok K6re)
meghatÿrozÿsra kerQlt, K016nÿll6 Alapon, es a Licenciÿba Adott Anyagok pÿldÿnyÿhoz
csak a Licencia Jogosult termÿszetes szemÿly egyedQ1 jogosult hozzÿfÿrni kizÿr61ag
Szemÿlyes Tanulÿsi cÿlb61, amig az egyOttes Jogosult Felhasznÿ16k maximÿlis szÿma
nem haladja meg az egyet (1), ÿs csak olyan helyen/helyr61, amelyek nem
laborat6riumok vagy osztÿlytermek ÿs olyanok, amelyeket kereskedelmi,
professzionÿlis vagy profit orientÿlt cÿlb61 Qzemeltetnek. A Szemÿlyes Tanulÿsra
$zolgÿ16 Egyedi Licencia a Licencia Azonosit6ban meghatÿrozott hatÿrozott
id6tartamra sz61. Amennyiben a Licencia Azonosit6ban nem talÿlhat6 utalÿs a licencia
id6tartamÿra, az id6tartam a telepitÿst61 szÿmitott tizenhÿrom (13) h6nap, illetve
az Autodesk ÿltal irÿsban meghatÿrozott id6tartam.
9.       ÿrtÿkelÿs/Bemutatÿs/Pr6ba. Ha a Licencia Azonosit6 szerint a Licencia Tipus
"bemutatÿs", "ÿrtÿkelÿs", "pr6ba", "hem viszonteladÿsra szÿnt", vagy "NFR"
vÿItozatkÿnt (k016n-kQ16n "ÿrtÿkelÿsi Licencia") kerOlt meghatÿrozÿsra, akkor a
Licencia Jogosult a Licenciÿba Adott Anyag specifikus kiadÿsÿt, amint az a Licencia
Azonosit6ban meghatÿrozÿsra kerQlt egy (1) szÿmit6gÿpre Telepitheti, amelyre
bizonyos mQk6dÿsi korlÿtozÿsok vonatkoznak, amint az a 6.3 pontban (ÿrintett Adatok
K6re) meghatÿrozÿsra kerQlt, KQ16nÿll6 Alapon, ÿs a Licenciÿba Adott Anyagok
pÿIdÿnyÿhoz csak a Licencia Jogosult szemÿlyzete jogosult hozzÿfÿrni kizÿr61ag
rtÿkelÿsi cÿlokb61, amig az egyÿttes Jogosult Felhasznÿ16k maximÿlis szÿma nem

haladja meg az egyet (1), ÿs csak a Licencia Jogosult munkahelyÿr61. Az ÿrtÿkelÿsi
Licencia a Licencia Azonosit6ban meghatÿrozott hatarozott id6tartamra sz61.
Amennyiben a Licencia Azonosit6ban nem talÿlhat6 utalÿs a licencia id6tartamÿra, az
id6tartam a telepitÿst61 szÿmitott harminc (30) nap, illetve az Autodesk ÿltal
irÿsban meghatÿrozott id6tartam.
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10.      Hatÿrozott Id6re/Korlÿtozott Id6tartamra sz616 Licencia / Bÿrlicencia.  Ha a
Licencia Azonosit6 szerint a licencia hatÿrozott idej6 vagy korlÿtozott id6tartamra
sz61 (ÿs az id6tartam eltÿr a B.7, B.8 ÿs B.9 alatt meghatÿrozottakt61), vagy
bÿrlicencia, a Licencia Jogosultnak csak addig az id6pontig van joga Telepiteni es
Hozzÿfÿrni a Licenciÿba Adott Anyagokhoz, amely a Licencia Azonosit6ban
meghatÿrozÿsra kerÿlt. A Telepitÿsre es Hozzÿferÿsre a vonatkoz6 Licencia Tipusra ÿs
az Engedÿlyezett Szÿmra vonatkoz6 rendelkezÿsek irÿnyad6k. Ha a Licencia Azonosit6
szerint a licencia hatÿrozott idej6 vagy korlÿtozott id6tartamra sz61, vagy
bÿrlicencia azonban a Licencia Azonosit6 nem tartalmazza a licencia id6tartamÿt vagy
lejÿrati id6pontjÿt, a licencia a Telepitÿst61 szÿmitott kilencven (90) napig tart.
11.      Alkalomspecifikus Hÿ16zati Licencia. Ha a Licencia Azonosÿt6 szerint a
Licencia Tÿpus "Alkalomspecifikus Hÿ16zati Licencia", akkor a Licencia Jogosult a
Licenciÿba Adott Anyag specifikus kiadÿsÿt, amint az a Licencia Azonosit6ban
meghatÿrozÿsra kerÿIt egy (1) Szÿmit6gÿpre Telepitheti, ÿs ezekhez a Licenciÿba
Adott Anyagokhoz t6bb szÿmit6gÿpr61 blztosithat Hozzÿfÿrÿst egy Tÿmogatott
virtualizÿ16 Alkalmazÿs ÿtjan Hÿ16zati Alapon, kizÿr61ag a Licencia Jogosult
Szemÿlyzete rÿszÿre, kizÿr61ag a Licencia Jogosult Sajÿt 0zleti Igÿnyei ÿrdekÿben,
de csak addig, amig az egyÿttes Jogosult Felhasznÿ16k szÿma nem haladja meg a
Jogosult Felhasznÿ16k Engedÿlyezett Szÿmÿt, vagy az Autodesk Licencia Manager ÿItal
meghatÿrozott korlÿtot (ha van ilyen). Az ilyen Alkalomspecifikus Hÿ16zati Licencia
cÿljÿb61 (a) egy "Alkalom" egyetlen interaktiv informÿci6csere kÿt olyan Szÿmit6gÿp
k6z6tt, amelyek egy Tÿmogatott Virtualizÿ16 Alkalmazÿson keresztÿl kapcsol6dnak
egymÿshoz, ÿs (b) "Tÿmogatott virtualizÿ16 Alkalmazÿs" harmadik felek olyan
virtualizÿ16 alkalmazÿsa vagy m6dszere, amelyet az Autodesk a Licenciÿba Adott
Anyagok Felhasznÿ16i Dokumentÿci6jÿban kifejezetten tÿmogatottnak min6sÿt. A
Tÿmogatott virtualizÿ16 Alkalmazÿs szempontjÿb61 a Licencia Jogosult vÿllalja, hogy
aktival minden elÿrhet6 felhasznÿlÿst k6vet6 alkalmazÿst, nem korlÿtoz ilyen
felhasznÿlÿst k6vet6 alkalmazÿst, ÿs meg6riz minden feljegyzÿst, amely az ilyen
felhasznÿlÿst k6vet6 alkalmazÿs hasznÿlata nyomÿn keletkezett. Az Alkalomspecifikus
Hÿ16zati Licencia hatÿrozatlan id6tartamra sz61, a jelen Megÿllapodÿs eltÿr6
rendelkezÿse hiÿnyÿban.
12.1.   Ha a szoftver egy 6sszeÿllitÿshoz (compositing), min6sitÿshez,
szerkesztÿshez ÿs/vagy kidolgozÿshoz felhasznÿlhat6 Autodesk Creative Finishing
alkalmazÿs, ideÿrtve korlÿtozÿs nÿIkÿl az Autodesk® Flame® Premium, Autodesk®
Inferno®, Autodesk® Flame®, Autodeskÿ Flare®, Autodesk® Flint®, Autodesk® Lustre®,
Autodesk® Backdraft® conform alkalmazÿst, valamint Linux advanced alkalmazÿs eseten
az Autodesk® smoke® Advanced alkalmazÿst:

12.1.1.      A Kÿ16nÿll6 (Egyedi) Licencia definici6ja hem alkalmazhat6, ÿs
helyÿbe a k6vetkez6 definici6 lÿp:
Ha a Licencia Azonosit6 alapjÿn a Licencia Tipus "Kÿ16nÿll6 Licencia" vagy "Eÿyedi
Licencia," akkor a Licencia Jogosult a Licenciÿba Adott Anyag specifikus kiadasÿnak
egyetlen els6dleges pÿIdÿnyÿt, amint az a Licencia Azonosit6ban meghatÿrozÿsra
kerÿlt, egy (i) Szÿmit6gÿpre Telepitheti, Kÿ16nall6 Alapon, ÿs a Licenciÿba Adott
Anyaÿ els6dleges pÿldÿnyÿhoz kizÿr61ag a Licencia Jogosult Szemÿlyzete rendelkezhet
Hozzafÿrÿssel ÿs kizÿr61ag a Licencia ÿogosult Saint ÿzleti Igÿnyei kielÿgitÿse
rdekÿben. A Kÿ16nÿll6 (Egyedi) Licencia hatÿrozatlan id6tartam6, kivÿve, ha a jelen

Megÿllapodÿs mÿskÿpp rendelkezik.

12.2    Ami az Autodesk wiretap API-t illeti, 1. a Licencia Jogosult akkor is
Telepitheti az API-t egy $zÿmit6ÿpre ÿs akkor is Hozzÿfÿrhet az API-hoz, ha a 12.1
Pontban meghatÿrozott szoftver lÿcenciÿba adott pÿldÿnya nem kerÿlt Telepitÿsre; ÿs
2. az API Telepitÿse ÿs az ahhoz val6 Hozzÿfÿrÿs nemcsak a 12.1. Pontban
meghatÿrozott szoftver Licencia Jogosult ÿltal torten6 Telepitÿsÿvel ÿs az ahhoz
val6 Hozzÿfÿrÿssel kapcsolatban megengedett.
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