
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (EULA) 

ABBYY® FineReader® PDF 15 

Fontos! Az ABBYY® FineReader® PDF 15 (a továbbiakban mint "a SZOFTVER") telepítése, másolása 
és/vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. A SZOFTVER telepítése, 
másolása vagy más módon történő használata ezen feltételek elfogadását jelenti.  

Jelen Végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: „EULA”) egy jogi szerződés, mely Ön, mint 
végfelhasználó, aki birtokolja illetve használja a SZOFTVERT, valamint az ABBYY között jött létre.  

Jelen EULA akkor lép hatályba, amikor az „Elfogadom a licencszerződés feltételeit” gomb választását 
követően a „Tovább” gomb megnyomásával és a SZOFTVER telepítésével, illetve a SZOFTVER bármely 
módon történő telepítésével, másolásával vagy használatának megkezdésével Ön elfogadja, hogy magára 
nézve kötelezőnek tekinti a feltételek betartását. Bármely ilyen tevékenység ráutaló magatartásnak minősül 
arra nézve, hogy Ön elismeri, elolvasta a jelen EULA-t, megértette azt és betartja annak feltételeit. 
Amennyiben nem fogadja el jelen EULA feltételeit, akkor ne használja a SZOFTVERT, távolítsa el a 
rendszeréből, és semmisítse meg a SZOFTVER Ön tulajdonában lévő példányait. Jelen EULA kötelező 
erővel bír mindaddig amíg használja a SZOFTVERT, kivéve ha a jelen EULA másképpen rendelkezik vagy 
arról külön, írásban megállapodik az ABBYY-vel. 

A SZOFTVER szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, egyes részeit 
szabadalmi és üzleti titkokról szóló jogszabályok védik. Ön egyetért azzal, hogy ez az EULA bármilyen, Ön 
által aláírt írásos megállapodáshoz hasonlóan érvényesíthető. Jelen EULA Ön ellen alkalmazható. 

Amennyiben a SZOFTVERRE vonatkozó, külön írásbeli megállapodást köt az ABBYY-vel, bármely, jelen 
EULA és a megállapodás közötti ellentmondás esetén a külön megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni 
jelen EULA annak ellentmondó rendelkezései helyett. Semmilyen, az Ön megrendeléseiben vagy más 
dokumentumokban foglalt szerződési feltétel nem módosítja jelen EULA rendelkezéseit és nem terjesztheti ki 
az ABBYY-re az alapján háruló kötelezettségek körét. 

Az EULA különböző nyelveken lehet elérhető. Az EULA angol változata és a más nyelveken elérhető EULA-k 
között értelmezésbeli következetlenségek vagy eltérések lehetnek. Az egységesség és bárminemű 
kétértelműség elkerülése érdekében valamennyi vita, jogcím vagy eljárás értelmezésében, érvényesítésében 
vagy az EULA-val más módon kapcsolatosan az EULA angol változata érvényes. 

Meghatározások 

Az "ABBYY"név alatt  



a jelen EULA 16.1 pontjának érvénybe lépésekor az ABBYY USA Software House Inc., 
székhelye: 890 Hillview Court, Suite 300, Milpitas, California, 95035, Egyesült Államok; 

a jelen EULA 16.2 pontjának érvénybe lépésekor az ABBYY Japan Co., Ltd. értendő, 
bejegyezve 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, 
Japán; 

a jelen EULA 16.3 pontjának érvénybe lépésekor az ABBYY Europe GmbH, székhelye: 
Landsberger Str. 300, 80687 München, Németország; 

a jelen EULA 16.4 pontjának érvénybe lépésekor az ABBYY UK Ltd. értendő, bejegyezve 
Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, Egyesült Királyság; 

a jelen EULA 16.5 pontjának érvénybe lépésekor az ABBYY PTY Ltd., székhelye: Citigroup 
Building’, Level 13, 2-26 Park Street, Sydney NSW 2000, Ausztrália; 

a jelen EULA 16.6. pontjának alkalmazása esetén az ABBYY Production LLC értendő, 
bejegyzett székhely: ul. Otradnaya, dom 2B, korpus 6, office 14, 127273, Moszkva, 
Oroszország; 

és az összes többi esetben az ABBYY Solutions Ltd. értendő, bejegyezve Michail Karaoli 2, 
Egkomi CY 2404, Nicosia, Ciprus. 

Az „ABBYY partner” olyan jogi vagy természetes személyre utal, amelyet az ABBYY feljogosított a 
SZOFTVER licencelt példányainak végfelhasználók számára történő értékesítésével és terjesztésével, akár 
közvetlenül, akár egy vagy több al-továbbértékesítő vagy al-terjesztő útján. 

„Aktiválás” az a folyamat amelynek során ellenőrzésre kerül, hogy az Ön sorozatszáma érvényes, illetve 
nem került több számítógépen aktiválásra, mint amennyit az Ön licence engedélyez. Ön, a SZOFTVER 
végfelhasználójaként köteles teljesíteni ezt a folyamatot, amellyel megerősíti, hogy a SZOFTVER jogosult 
végfelhasználója. A SZOFTVER a telepítést követően aktiválást igényelhet; amennyiben aktiválást igényel, a 
SZOFTVER nem fog működni, illetve korlátozott ideig és korlátozott funkciókkal fog működni, valamint 
további értesítés nélkül nem működik tovább, amint a jelzett korlátozott időszak eltelik. 

„Számítógép” alatt olyan fizikai eszköz vagy virtuális gép értendő, mely egy vagy több processzormagot 
tartalmaz, és valamilyen operációs rendszert futtat. Licencelési célokból a Számítógép konfigurációjában (a 
merevlemez formázását és az operációs rendszer telepítését beleértve) történt bárminemű változás a 
Számítógép eltérő Számítógépként való kezelését eredményezheti. 

"Szellemi tulajdonjogok" alatt minden szellemi és ipari tulajdonjog értendő, és magában foglalja (i) a 
találmányok, a felfedezések és betűszabadalmak jogát, beleértve ezek alkalmazásait, ezek újrakiadásait, 
illetve teljes és részbeni folytatásaikat; (ii) a szerzői jogokat; (iii) a tervezéseket és az ipari mintákat; (iv) a 
védjegyeket, a szolgáltatásjegyeket, a kereskedelmi arculatokat és hasonló jogokat; (v) a know-how-t, az 
üzleti titkokat és bizalmas információkat; (vi) az integrált áramkörök tervrajzához és a maszkművekhez való 
jogokat; valamint (vii) egyéb tulajdonjogokat. 

“Licenc” alatt az ABBYY által Önnek jelen EULA feltételei szerint a SZOFTVER telepítéséhez és 
használatához adott nem kizárólagos jog értendő. 

“Sorozatszám” alatt az Ön licencének vagy hasonló paraméterekkel rendelkező licenccsoportnak az egyedi 
azonosítója értendő.  

„SZOFTVER” alatt az ABBYY FineReader PDF 15 számítógépprogram értendő, mely magában foglal 
bármilyen és minden szoftverösszetevőt, melyeket beágyaztak a szoftverbe, illetve hozzáférhetővé tettek 
online vagy más módon, beleértve, de nem korlátozva a végrehajtható fájlra, súgóra, bemutató példányra, 
minta- és más fájlokra; függvénytárakra, adatbázisokra, mintákra, valamint az ezekhez társított médiára 
(képekre, fényképekre, animációkra, hang- és videoösszetevőkre stb.), nyomtatott anyagokra és más 
szoftverösszetevőkre. 



Az “Ön” és a “Végfelhasználó” olyan természetes és/vagy jogi személyre hivatkozik és foglal magában, aki 
ezt a SZOFTVERT saját használatra, nem pedig továbbértékesítésre szerezte be, és a SZOFTVER bármely 
tényleges használója. 

1. Használati jogok 

1.1. Jelen EULA szerződési feltételeinek betartásával az ABBYY korlátozott, nem kizárólagos 
engedélyt ad a SZOFTVER telepítésére és funkcióinak használatára, az összes korlátozás és a 
Licenc hatálya által biztosítottak szerint, jelen EULA, az ABBYY által biztosított szoftveres 
és/vagy hardveres licenckulcsok, a SZOFTVER, és/vagy Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner 
között létrejött külön írásbeli megállapodástól, és/vagy a vásárláshoz tartozó dokumentációtól 
függően. Ebben az esetben az Ön és az ABBYY-partner között létrejött külön írásbeli 
megállapodás nem lépheti túl a megadott licenc jelen EULA szerinti és/vagy az ABBYY-vel kötött 
külön megállapodás hatályát és korlátozásait, és/vagy nem terhelheti további kötelezettségekkel 
az ABBYY-t. Az ABBYY-partner SZOFTVER megvásárlásához tartozó dokumentációja nem 
tartalmazhat az EULA-val, az ABBYY-vel kötött külön megállapodással és az ABBYY írásbeli 
dokumentumaival ellenkező rendelkezéseket a felhasználás feltételei és/vagy a SZOFTVER 
megvásárlása kapcsán. 

Jelen rendelkezések mind a SZOFTVER egészére, mind annak összes különálló összetevőjére, 
valamint a végfelhasználói dokumentációjára egyaránt vonatkoznak, a külső gyártók 
SZOFTVERBE foglalt szoftvereinek kivételével, amelyekre a 15. pontban megadottak szerinti 
saját licencfeltételei vonatkoznak. A licencének hatálya tekintetében felmerülő bármely problémát 
a licence hatályának korlátozásaira tekintettel kell értelmezni. A SZOFTVER Ön által történő 
használatának korlátozásai és a licence hatálya magukban foglalhatják egyebek mellett a 
következőket: 

1.1.1. Számítógépek, végfelhasználók száma és hálózati hozzáférés. Az Ön által beszerzett 
licenc hatálya korlátozhatja azon számítógépek számát, amelyekre Ön a SZOFTVERT 
telepítheti és használhatja, továbbá a SZOFTVER egyedi felhasználóinak számát és a 
hálózati hozzáférést az Ön által beszerzett licenc típusától függően. Az Ön által 
beszerzett licenc típusát egy, Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner között létrejött 
külön megállapodás és/vagy a dokumentáció határozza meg, amelyet a SZOFTVER 
vásárlásakor kapott. A SZOFTVER telepítése után a licenc típusa a SZOFTVER 
felhasználói felületének Súgó menüjében tekinthető meg. 

1.1.1.1. Amennyiben az Ön licencének a típusa „Egyfelhasználós licenc” / „Egygépes 
licenc” és Ön jogi személy, akkor Ön a SZOFTVERT egy számítógépre 
telepítheti, kivéve ha az EULA, illetve az Ön és az ABBYY vagy 
ABBYY-partner között létrejött külön írásos megállapodás, vagy a 
SZOFTVERT kísérő dokumentáció ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben 
az Ön licencének a típusa „Egyfelhasználós licenc” / „Egygépes licenc” és 
Ön természetes személy, akkor Ön a SZOFTVERT az Ön tulajdonában lévő 
egy asztali számítógépre és egy hordozható számítógépre (laptop vagy más 
hordozható eszköz, amelyre a SZOFTVER telepíthető és amelyen 
rendszerkövetelményeinek megfelelően használható) telepítheti és azokon 
használhatja. A SZOFTVER nem használható egyszerre mindkét 
számítógépen. Bármely adott időpontban, vagy közvetlenül használhatja a 
SZOFTVERT azon a számítógépen, amelyre telepítette, illetve távolról, 
terminálszolgáltatásokon keresztül csak egy számítógépről férhet hozzá a 
SZOFTVERHEZ. 

1.1.1.2. Ha a licenc típusa „Állomás”, akkor a SZOFTVERT annyi tulajdonában álló 
számítógépre telepítheti és használhatja, amennyi az Ön által beszerzett 
licencek száma. Bármely adott időpontban, a SZOFTVER egy telepített 
példányához csak egy számítógépről férhet hozzá, kivéve ha az EULA, az 
Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner között létrejött külön írásos 
megállapodás, illetve a SZOFTVERT kísérő dokumentáció erről másképp 



nem rendelkezik. 

1.1.1.3. Ha a licenc típusa „Hálózati licenc” / „Egyidejű”, akkor a SZOFTVERT az Ön 
tulajdonában lévő tetszőleges számú számítógépre telepítheti, és annyi 
számítógépen futtathatja a SZOFTVERT egyidejűleg, amennyi licencet Ön 
beszerzett, kivéve ha az Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner között 
létrejött külön írásos megállapodás, illetve a SZOFTVERT kísérő 
dokumentáció erről másképp nem rendelkezik. 

1.1.1.4. Amennyiben a licence típusa „Távoli felhasználó”, a SZOFTVERT olyan 
távoli hozzáférés vagy virtualizációs megoldás útján használhatja, amely az 
Ön tulajdonában áll vagy Ön kibérelt, illetőleg más úton jogszerűen 
megszerzett és/vagy használ („Megoldás”). A SZOFTVERT akármennyi 
számítógépre telepítheti, amelyek kiszolgálóként/gazdagépként szolgálnak a 
Megoldás számára. A telepített SZOFTVERT kliensgépekről távoli 
hozzáférés útján annyi személy használhatja - a Megoldás megnevezett 
felhasználói -, ahány licencet Ön beszerzett, és a SZOFTVER minden 
felhasználója részére be kell szereznie licencet, kivéve ha az Ön és az 
ABBYY között létrejött külön megállapodás, illetve az ABBYY SZOFTVERT 
kísérő dokumentációja erről másképp nem rendelkezik. Bármely adott 
időpontban mindegyik személy használhatja a SZOFTVERT távolról, de csak 
egy számítógépről. 

1.1.2. A 16.6. pont alkalmazása esetén és ha Ön az ABBYY FineReader PDF 15 Standard 
változatát szerezte be, akkor Ön a SZOFTVERT otthoni személyi számítógépén csak 
nem kereskedelmi célokra használhatja; a SZOFTVERT jogi személyek, állami szervek 
vagy ügynökségek, illetve helyi önkormányzati szervek tulajdonában lévő 
számítógépekre nem telepítheti; a SZOFTVER fentiekben említett szervezetek, 
testületek és ügynökségek általi bárminemű kereskedelmi használata tilos. 

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

1.1.4. Időtartam. A SZOFTVER használata időben is korlátozható, ha a licencben, illetve az 
ABBYY-vel vagy ABBYY-partnerrel kötött külön megállapodásban és/vagy a 
SZOFTVER vásárláskor kapott kísérő dokumentációjában ez szerepel. A SZOFTVER 
ilyen időtartam lejártát követően nem használható. 

1.1.4.1. A SZOFTVER előfizetéses alapon való beszerzése esetén az 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 és az 1.1.4 pontban említett korlátozásokon kívül a következő 
korlátozások érvényesek. A SZOFTVER korlátozott előfizetési időtartam alatt 
használható. Az előfizetés időtartama automatikusan megújítható, amíg le 
nem mondja az előfizetést. Az előfizetése időtartamának lejárta után a 
SZOFTVER szolgáltatásai, funkciói nem lesznek elérhetőek, illetve az 
előfizetés megújításának befizetéséig korlátozásra kerülnek. A SZOFTVER 
előfizetés alapú használatának további feltételeiről az Ön és az ABBYY vagy 
ABBYY-partner között létrejött további megállapodás rendelkezhet, amelyet 
Önnek az előfizetés alapú SZOFTVER beszerzése (megvásárlása) előtt kell 
elfogadnia. 

1.2. Ön tudomásul veszi, hogy a SZOFTVER az illetéktelen másolás és korlátlan használat ellen 
védett, ezen védelem biztosítása céljából sorozatszámot tartalmazhat, és Ön az összes ilyen 
védelem fenntartásával együtt elfogadja a SZOFTVERT. A sorozatszáma aktiválására lehet 
szükség, az elérhető aktiválások száma pedig korlátozott lehet. Az ABBYY technikai tanácsadó 



szolgálatának igénybe vétele útján a 7. pontban meghatározottak szerint, az Ön által beszerzett 
(megvásárolt) verzió technikai támogatásának teljes időtartama alatt a SZOFTVER további 
aktiválása kérhető. A beszerzett (megvásárolt) SZOFTVER verzió technikai támogatási 
időszakának lejártát követően további aktiválás nem lehetséges. 

1.3. Az ABBYY fenntartja magának a jelen EULA által nem kifejezetten adott jogokat. A jelen EULA 
nem ad Önnek az ABBYY védjegyeivel kapcsolatos semmiféle jogot. 

1.4. A 16.6. pont alkalmazása esetén, amennyiben Ön természetes személy, a SZOFTVERT 
világszerte használhatja. Amennyiben Ön jogi személy, a 16.6. pontban felsorolt országokban 
csak akkor szerezheti be (vásárolhatja meg) a szoftvert, ha Ön (a jogi személy) vagy telephelye 
és/vagy kereskedelmi képviselete bejegyzésre került ezen országokban, kivéve ha az Ön és az 
ABBYY között létrejött külön írásbeli megállapodásban másként egyeztek meg. A jogi személy 
vagy telephelyének és kereskedelmi képviseleteinek alkalmazottai világszerte használhatják a 
SZOFTVERT, feltéve hogy a SZOFTVERT abban az országban szerezték be és telepítették, 
amelyben a jogi személyt vagy telephelyét és kereskedelmi képviseletét bejegyezték. 

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

1.6. Amennyiben virtuális környezetben telepíti és/vagy használja a SZOFTVERT, beleértve 
korlátozás nélkül a VMWare, Citrix útján történő használatát, a SZOFTVERHEZ való hozzáférés, 
illetve annak használata nem haladhatja meg a a SZOFTVER korlátozásait vagy a biztosított 
Licenc hatályát. Például, virtuális környezetben ugyanaz a sorozatszám nem használható fel a 
SZOFTVER nagyobb számú számítógép általi használatának vagy elérésének engedélyezésére, 
mint amennyi számítógépre a licenc megfelelő beszerzése történt, a SZOFTVER a licenc által 
engedélyezettnél több oldal, szó vagy karakter feldolgozásához sem használható. 

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

2. Használati korlátozások 

2.1. Jelen SZOFTVER használatának feltételeit és a használatára vonatkozó korlátozásokat jelen 
EULA tartalmazza, kivéve ha Ön az ABBYY-vel vagy ABBYY-partnerrel további feltételekről, 
illetve a korlátozásokról külön írásbeli megállapodásban vagy a SZOFTVERT kísérő 
dokumentációban egyezik meg, feltéve hogy az ABBYY-partner megállapodása és 
dokumentációja nem jelent további terheket az ABBYY-re nézve. 

2.2. Ön nem hajthatja végre, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az alábbi listában 
felsorolt műveleteket: 

2.2.1. A SZOFTVERNEK vagy bármely részének visszafejtése vagy visszafordítása (pl. 
reprodukálás és az objektumkód forráskóddá való átalakítása), illetve másképpen a 
SZOFTVERNEK vagy bármely részének a forráskód származtatás megkísérlése, 
kivéve akkor és csak olyan mértékben, amennyire a vonatkozó jogszabályok ezen 
korlátozással ellentétben azt kifejezetten engedélyezik. Amennyiben a vonatkozó 
jogszabályok tiltják az ilyen műveletek korlátozását, az ily módon feltárt bármely 
információ harmadik félnek nem adható át, kivéve a törvény általi ilyen nyilvánosságra 
hozatalt, az ilyen információkat pedig haladéktalanul az ABBYY tudomására kell hozni. 
Valamennyi ilyen információ bizalmasnak, és az ABBYY saját információjának 
tekintendő. 

2.2.2. A SZOFTVER módosítása, átalakítása (beleértve minden olyan változtatást, melyek 
célja, hogy lehetővé tegyék a SZOFTVERNEK az Ön hardverén való futtatását), a 



SZOFTVER objektumkódjának bárminemű módosítása, a SZOFTVERBEN tartalmazott 
alkalmazásokat és adatbázisokat, a SZOFTVER által másként nem biztosított, és a 
dokumentációban ismertetett módon. 

2.2.3. A SZOFTVERBEN lévő hibák kijavítása vagy a SZOFTVER lefordítása az ABBYY 
előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

2.2.4. Bérbeadás, haszonbérlet, allicencelés, a jelen EULA által Önnek adott, a 
SZOFTVERREL kapcsolatos bármely egyéb jog bármely jog átruházása vagy átadása 
más személy részére, továbbá a SZOFTVER egészének vagy bármely részének más 
számítógépekre történő másolása (a 2.7. pontban ismertetettek kivételével) tilos, kivéve 
ha az ABBYY írásban arra engedélyt ad. 

2.2.5. Bármely, a SZOFTVER használatára nem jogosult személy számára annak lehetővé 
tétele, hogy hozzáférjen a SZOFTVERHEZ, és/vagy használja azt, korlátozás nélkül 
egy több felhasználós rendszerben, virtuális környezetben vagy az interneten keresztül. 

2.2.6. A SZOFTVEREN megjelenő bármilyen szerzői jogi, védjegy vagy szabadalmi 
közlemény eltávolítása, megváltoztatása vagy ismeretlen eredetűvé tétele. 

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

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

2.5. Amennyiben az 1.1.1.2., illetve 1.1.1.4. pontokban meghatározott típusú licenccel rendelkezik, 
amelynél a SZOFTVER vásárlásakor kapott dokumentációban "Kiterjesztett CLI támogatás" 
került megjelölésre, akkor kizárólag a parancssori kezelőfelületet (CLI) használva jogosult a 
SZOFTVER felhasználói felületének megkerülésére. 

2.6. Amennyiben az 1.1.1.2., illetve 1.1.1.4. pontokban meghatározott típusú licenccel rendelkezik, 
amelynél a SZOFTVER vásárlásakor kapott dokumentációban "RPA" (robotikus 
folyamatautomatizálás) került megjelölésre, akkor a robotikus folyamatautomatizáló szoftvert 
használva kommunikálhat a SZOFTVERREL. 

2.7. Az alábbi 2.8. pont rendelkezései alapján jelen SZOFTVERT csak egyetlen alkalommal 
ruházhatja át véglegesen közvetlenül egy másik végfelhasználóra. Jogi személy esetén az ilyen 
átruházáshoz az ABBYY írásbeli engedélye szükséges. Az ilyen átruházásnak tartalmaznia kell a 
teljes SZOFTVERT (beleértve az összes példányt, az összetevőrészeket, az adathordozókat és 
a nyomtatott anyagokat, továbbá bármilyen frissítést), valamint a jelen EULA-t. Az átruházás 
nem történhet küldemény útján, sem egyéb közvetett átadással. Az egyszeri átruházás 
kedvezményezettjének el kell fogadnia, hogy betartja a jelen EULA feltételeit, beleértve annak 
kötelezettségét, hogy a jelen EULA-t és SZOFTVERT nem adhatja tovább. Ilyen SZOFTVER 
átruházás esetén Önnek el kell távolítania a SZOFTVERT a számítógépéről vagy a helyi 
hálózatból. 

2.8. Amennyiben a SZOFTVER olyan verziójával rendelkezik, amely nem igényli a SZOFTVER 
telepítését követően a sorozatszám aktiválását (kivéve a „Try&Buy” (Próbáld-ki és 
vásárold-meg), „Trial” (Próba) vagy „Demo” megjelölésű SZOFTVERT) és a licence nem az 
1.1.1.1. – 1.1.1.4. pontokban említett típusok közé tartozik: (i) a SZOFTVERHEZ tartozik egy 
ABBYY által kibocsátott, az alkalmazandó licenc részleteit leíró tanúsítvány; (ii) a SZOFTVERT 



bizalmasan kell kezelnie és szigorúan tilos a SZOFTVERT bármilyen formában átruháznia 
(kizárólag jelen 2.8. pont értelmezése szempontjából az „átruházás” körébe tartozik - egyebek 
mellett - a harmadik személyek hozzáférésének lehetővé tétele, a munkavállalók részére 
magáncélra történő használat lehetővé tétele, továbbá a SZOFTVER eladása, bérbe adása, 
lízingelése vagy kölcsönbe adása); (iii) köteles nyilvántartani azon felhasználói számítógépeinek 
pontos számát, amelyeken a SZOFTVERT használják, köteles éves szinten az ABBYY, illetve az 
ABBYY Partner felé jelenteni azon felhasználói számítógépeinek pontos számát, amelyeken a 
SZOFTVERT használják, továbbá az éves jelentéssel egyidejűleg köteles megfizetni a 
vonatkozó licencdíjat (a SZOFTVER megvásárlásakor kapott dokumentációban foglaltaknak 
megfelelően) minden felhasználói számítógép után, beleértve a licencével előzetesen 
megvásárolt számon túli számítógépeket; valamint (iv) indokolt előzetes írásbeli kérelem alapján 
legfeljebb tizenkét (12) havonta egy alkalommal az ABBYY jogosult érdemben megvizsgálni 
jelentései helytállóságát abból a kizárólagos célból, hogy ellenőrizze a felhasználói 
számítógépek számát és a befizetett licencdíjak pontosságát. Ezen vizsgálatra az ABBYY 
költségén kerül sor vállalkozása nyitvatartási idejében, továbbá mindez titoktartási 
kötelezettséget von maga után. Amennyiben az utólagos vizsgálat során az ellenőrzött 
okiratokból és jelentésekből az derül ki, hogy az Ön által befizetett és esedékes SZOFTVER 
licencdíjak terén öt (5) százalékosnál nagyobb hiány mutatkozik, Ön - a licencdíjak 
különbségének megfizetésén túl - köteles megtéríteni az ABBYY vizsgálatával felmerült 
költségeket is. 

3. Előzetes, próba vagy demó SZOFTVER 

3.1. Ha a jelen licenccel kapott SZOFTVER kereskedelembe hozatal előtt kiadás vagy béta 
SZOFTVER, próba vagy demonstráció, ellenőrzési vagy tesztelési célokra biztosítva, korlátozott 
vagy a teljesnél kevesebb szolgáltatása van, “Try&Buy”, “Trial”, “Demo” címkével ellátott, vagy 
díjmentesen adták ("korlátozott SZOFTVER"), akkor a SZOFTVER teljes változata licencének 
beszerzéséig (megvásárlásáig) ez a 3 rész lép érvénybe. Az ebben a részben lévő bárminemű 
kikötés mértékéig ütközésben van a jelen EULA bármely más feltételével, akkor a korlátozott 
SZOFTVER tekintetében ennek a pontnak kell az ilyen feltételek helyébe lépnie, azonban az 
ütközés megoldásához szükséges mértékben. 

3.2. A KORLÁTOZOTT SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTÁBAN KERÜL ÖNNEK ÁTADÁSRA, 
BÁRMINEMŰ (KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ) GARANCIA 
VAGY KÁRTÉRÍTÉS NÉLKÜL. A KORLÁTOZOTT SZOFTVER NEM AZ ABBYY VÉGLEGES 
SZOFTVERÉT KÉPVISELI, EZÉRT HIBÁKAT VAGY MÁS PROBLÉMÁKAT 
TARTALMAZHAT, AMELYEK RENDSZER- VAGY MÁS MEGHIBÁSODÁSOKAT ÉS 
ADATVESZTÉST OKOZHATNAK. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALATT 
ENGEDÉLYEZHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG SEMMIFÉLE GARANCIA NEM ÉRVÉNYES 
A KORLÁTOZOTT SZOFTVERRE, A TISZTASÁG ÉRDEKÉBEN ÖN ELISMERI, HOGY AZ 
ABBYY NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT VAGY FELELŐSSÉGI 
KÖTELEZETTSÉGET, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A CÍM, ELADHATÓSÁG, 
JOGBITORLÁS-MENTESSÉG, CSENDES ÉLVEZET ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ 
ALKALMASSÁG FELTÉTELEZETT GARANCIÁIT. AHOL NEM ZÁRHATÓ KI, VISZONT 
KORLÁTOZOTT LEHET A FELELŐSSÉG, AZ ABBYY ÉS PARTNEREINEK TELJES 
FELELŐSSÉGE ÖSSZESEN ÖTVEN AMERIKAI DOLLÁR (U.S. $50) ÖSSZEGRE, VAGY AZ 
ÖN ÁLTAL A SZOFTVERÉRT FIZETETT TELJES ÖSSZEGRE KORLÁTOZOTT. 

3.3. A korlátozott SZOFTVER szolgáltatásai korlátozottak lehetnek, például funkciói korlátozott 
időtartamig, és az engedélyezett funkciók lejártáig ("időkorlát") működhetnek, az Ön hozzáférése 
és a korlátozott SZOFTVER használhatósága letiltott lesz. Időkorlát esetén az Ön jelen EULA 
szerinti jogai megszűnnek, amennyiben nem szerez be új licencet az ABBYY-tól. 

3.4. Korlátozott SZOFTVER, melynek nem történt meg a kereskedelmi kiadása. 

3.4.1. Az a korlátozott SZOFTVER, melynek nem történt meg a kereskedelmi kiadása, az 
ABBYY bizalmas információját képezi. 



3.4.2. Olyan korlátozott SZOFTVERT illetően, melynek még nem jelent meg a kereskedelmi 
kiadása, az ABBYY nem ígéri vagy garantálja, nincs sem kifejezett, sem vélelmezett 
kötelezettsége, és Ön elismeri, hogy az ABBYY nem ígérte vagy garantálta az ilyen 
SZOFTVER további fejlesztését, illetve egy kereskedelmi változat későbbiekben való 
bejelentését vagy elérhetővé tételét. Az ABBYY nem mutathat be az ilyen 
SZOFTVERHEZ hasonló vagy azzal kompatibilis szoftverterméket. Ennek megfelelően 
Ön elismeri, hogy az Ön által az ilyen SZOFTVERRE vonatkozó bárminemű használat, 
kutatás vagy fejlesztés teljesen az Ön kockázatára történik. 

3.4.3. Ön a korlátozott szoftver tesztelésével és használatával kapcsolatosan visszajelzést 
adhat az ABBYY részére, ideértve a programhiba- és egyéb hibajelentéseket 
("visszajelzés"), továbbá Ön az ezen visszajelzésekkel kapcsolatos összes jogát átadja 
az ABBYY-nek, korlátozás nélkül beleértve a visszajelzés felhasználásának, 
közzétételének és terjesztésének mindet jogát. 

3.4.4. A korlátozott SZOFTVER titoktartási feltételei, melynek nem történt meg a 
kereskedelmi kiadása, és annak eredményei: 

3.4.4.1. Ön egyetért azzal, hogy nem hoz nyilvánosságra az ABBYY által a 
kereskedelmi kiadással nem rendelkező korlátozott SZOFTVERREL 
kapcsolatos, az Ön számára közzétett velejáró írásos, szóbeli vagy 
elektronikus információkat. Az ilyen korlátozott szoftver minőségével 
kapcsolatos bármely információ, vagy az ilyen korlátozott szoftver használata 
során szerzett eredmények minősége, visszajelzés, valamint az Ön által a 
kereskedelmileg ki nem adott, korlátozott szoftverben talált szoftver- és 
egyéb hibák, illetve más problémák az ABBYY bizalmas információi. 

3.4.5. Ön nem hozza nyilvánosságra a bizalmas információkat. A "nyilvánosságra hozatal" 
kifejezés a bármely formában reprodukált bizalmas anyagok harmadik fél számára való 
megjelenítését, ismertetését, másolását, bérbe adását, bérbe vételét, hozzárendelését, 
átvitelét, hálózatban vagy más módon történő hozzáférés biztosítását jelenti, beleértve 
a szóbeli kommunikációkat. 

3.4.6. Ön minden észszerű lépést megtesz a bizalmas anyagok nyilvánosságra hozatalának 
megakadályozása és a bizalmas jelleg megőrzése érdekében. 

3.4.7. Ön haladéktalanul tájékoztatja az ABBYY-t, ha Ön tudomást szerez a bizalmas 
információk nyilvánosságra hozataláról. Amennyiben Ön megsérti a fenti 3.4.4.1 - 3.4.6 
pont feltételeit, Ön az ilyen sérelemből keletkező bármely veszteségért kártalanítja az 
ABBYY-t. 

3.4.8. A korlátozott SZOFTVER újabb verziójának, vagy az ilyen szoftver kereskedelmi 
verziójának átvételekor, legyen az akár egy önálló termék vagy egy nagyobb termék 
része, Ön egyetért azzal, hogy visszajuttatja vagy megsemmisíti az ABBYY-tól kapott 
korlátozott SZOFTVER minden korábbi verzióját. 

3.4.9. Amennyiben Ön külön írásos szerződés értelmében kapta a korlátozott SZOFTVERT, 
akkor a SZOFTVER Ön által történő használatát is ilyen szerződés szabályozza. Abban 
a mértékben, hogy egy külön írásos szerződés, mint a kölcsönös titoktartási szerződés, 
bármely feltétele ütközhet jelen EULA bármely feltételével, a SZOFTVERRE való 
tekintettel, egy külön írásos szerződésnek kell az ilyen egyéb feltétel(ek) helyébe 
lépnie, de csak az ütközés megoldásához szükséges mértékben. 

4. Nem értékesíthető SZOFTVER 

4.1. Amennyiben a SZOFTVER "Nem értékesíthető" (Not For Resale) vagy "NFR" megjelölésű, akkor 
jelen EULA többi pontjának ellenére, az ilyen SZOFTVERT Ön csak demonstrációs, ellenőrzési 
és tesztelési célra használhatja. 



5. Termékfrissítések és szolgáltatás kiterjesztések 

5.1. Amennyiben a SZOFTVER frissítésként (“update”) vagy szolgáltatás kiterjesztésként 
("functionality extension") ("Kiterjesztés") megjelölt, akkor a SZOFTVER használatának 
korlátozásai és a licenc hatóköre magában foglalhatja, de nincs korlátozva a következőkre: 

5.1.1. Önnek rendelkeznie kell a SZOFTVER előző verziójának (frissítés esetén) vagy a 
kiterjeszthető kiadásának (szolgáltatás kiterjesztés) az ABBYY által beazonosított 
licencével, hogy Ön jogosult-e a SZOFTVER használatához erre a frissítésre vagy 
szolgáltatás kiterjesztésre. 

5.1.2. A „frissítésként” vagy „szolgáltatás kiterjesztésként” („kiterjesztés”) megjelölt 
SZOFTVER azt a terméket helyettesíti és/vagy egészíti ki, amely a frissítésre vagy 
szolgáltatás kiterjesztésre való jogosultsága alapját képezte. 

5.1.3. Az eredményül kapott, frissített vagy kiterjesztett terméket csak az ezt a frissítést vagy 
szolgáltatás kiterjesztést kísérő EULA feltételeinek betartásával használhatja. 

5.2. Amennyiben a SZOFTVER "frissítésként" megjelölt, Ön tudomásul veszi, hogy az ABBYY 
részéről a frissítendő SZOFTVER verziójának támogatásához felmerülhető bármilyen 
kötelezvény a frissítés elérhetőségének esetén lejár. 

6. Verzióváltások 

6.1. Amennyiben a SZOFTVER verzióváltásként („upgrade”) van megjelölve, a SZOFTVER 
használatának korlátozásai és a licenc hatálya tartalmazhatja, de nem kizárólag, a következőket: 

6.1.1. A szoftver, amely az Ön jogosultságának alapját képezte a verzióváltáshoz 
(verzióváltási alapszoftver), a verzióváltás után a verzióváltási alapszoftverhez 
mellékelt Végfelhasználói Licencszerződés feltételeinek betartásával csak ugyanazon a 
számítógépen használható, kivéve ha Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner között a 
verzióváltáshoz külön kötött írásbeli megállapodásban erről másképp nem rendelkezik, 
a jelen EULA 6.1.1.1 pontjában említett esetek kivételével. 

6.1.1.1. Ez a pont a verzióváltási alapszoftverről a SZOFTVER jelenlegi verziójára 
való, a jelen EULA által szabályozott verzióváltás esetén akalmazandó, 
megfelel mindkét alábbi feltételnek: (i) a jelen EULA 16.6. pontja vonatkozik 
rá, és (ii) Ön a SZOFTVER jelenlegi verziójának rendes árával 
összehasonlítva a verzióváltást kedvezményes áron vásárolta, ez a 
kedvezményes ár pedig kiköti a verzióváltási alapszoftverről a SZOFTVER 
jelenlegi verziójára való frissítést. Ha mindkét fenti feltétel teljesül, akkor a 
verzióváltási alapszoftver használati joga megszűnik, Önnek abba kell 
hagynia annak a szoftvernek használatát, és teljesen el kell távolítania a 
számítógépéről vagy helyi hálózatából, egyéb esetben a jelen EULA-t 
semmisnek kell tekinteni, és úgy kell tekinteni, hogy Önnek nincs licence a 
SZOFTVERHEZ, kivéve ha Ön megfizeti a verzióváltás és a SZOFTVER 
jelenlegi verziójának rendes ára közti különbséget. 

6.1.2. A verzióváltási alapszoftver használatát az ABBYY-vel vagy ABBYY-partnerrel kötött 
külön írásbeli megállapodás megtilthatja. 

7. Terméktámogatás és karbantartás 

7.1. Önnek az ABBYY aktuális szoftvertámogatási szabályzatának megfelelően a SZOFTVERREL 
kapcsolatos terméktámogatás, karbantartás vagy professzionális szolgáltatások („támogatási 
szolgáltatások”) nyújthatók; Ön azonban az ABBYY szoftvertámogatási szabályzatában 
foglaltaktól eltérő szintű támogatási szolgáltatásokra lehet jogosult, amelyet az ilyen támogatási 
szolgáltatások tekintetében az Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner között létrejött írásbeli 



megállapodásban rögzítettek. Ön ezen túlmenően jogosult lehet bizonyos támogatási 
szolgáltatásokra az ABBYY-partner részéről az Ön és az ABBYY-partner között ezen 
szolgáltatásokra vonatkozóan létrejött megállapodás alapján, feltéve hogy az ABBYY-partner 
megállapodása nem ró többletkötelezettségeket az ABBYY-re. 

7.2. Az ABBYY a szoftvertámogatási irányelveinek általános feltételeit az ABBYY webhelyén, 
www.abbyy.com, teszi közzé. Az ABBYY fenntartja a jogot a támogatási irányelvek bármikori, 
előzetes értesítés nélküli módosítására. 

7.3. Az általános feltételeken kívül az ABBYY-nak adott régiókban konkrét szoftvertámogatási 
irányelvei lehetnek, melyeket külön megállapodások szabályozhatnak. 

7.4. Bármilyen kiegészítő szoftverkód és bármilyen SZOFTVERÖSSZETEVŐ a Terméktámogatási 
szolgáltatások részeként Önnek történő átadása a SZOFTVER részének tekintendő, és jelen 
EULA feltételeinek betartása vonatkozik rá. 

8. Tulajdonjog 

8.1. Az ABBYY bármely szellemi tulajdonjogai (beleértve a SZOFTVERT, és bármely ABBYY 
szabadalmat, védjegyet vagy szerzői jogot) semmilyen jogcímen nincsenek Önre átruházva. A 
megállapodás időtartama alatt vagy után Ön semmilyen módon sem használhat vagy formálhat 
jogot az ABBYY tulajdonában lévő bármely névre, emblémára, védjegyre, szabadalomra vagy 
tervre, illetve sem a rájuk hasonlító bármely névre, emblémára, védjegyre, szabadalomra vagy 
tervre. 

8.2. Az Ön bármely szellemi tulajdonjogai (beleértve az alkalmazást és az Ön bármely szabadalmát, 
védjegyét vagy szerzői jogát) semmilyen jogcímen sincsenek az ABBYY-ra átruházva. 

8.3. A SZOFTVER az ABBYY és külső felek értékes üzleti titkait és bizalmas információit tartalmazza, 
melyeket szerzői jogi törvények védenek, beleértve, korlátozás nélkül, az Egyesült Államok 
szerzői jogi törvényét, az Orosz Föderáció törvényeit, nemzetközi egyezmények rendelkezéseit, 
és annak az országnak a vonatkozó jogszabályait, melyben használják vagy beszerezték. 

8.4. A SZOFTVERBEN nem tartalmazott összes tartalomban és tartalomra vonatkozó jogcím és jog, 
mely a SZOFTVER használatán keresztül hozzáférhető, a mindenkori tartalomtulajdonosok 
tulajdonát képezik, és a vonatkozó szerzői jogi törvény vagy más szellemi tulajdonjogi törvények 
és nemzetközi egyezmények védelme alatt állhatnak. A jelen EULA nem ad Önnek semmilyen 
jogot az ilyen szellemi tulajdonhoz. 

9. Korlátozott garancia. Felelősségkizárások 

9.1. Amennyiben annak az országnak a jogszabályai, melyben beszerezte (megvásárolta) a 
SZOFTVERT, megkövetelik, az ABBYY garantálja, hogy az adathordozó, melyen a SZOFTVERT 
rendelkezésre bocsátja, a beszerzés (vásárlás) dátumától számítva azon ország törvényei által 
meghatározott ideig, melyben a SZOFTVERT beszerezte (megvásárolta), normál felhasználás 
alatt anyagában és kivitelezésében hibamentes, csak normál felhasználás alatt, és csak 
minimális időtartamú garanciával. Amennyiben a SZOFTVERT a 16.6 pontban megadott 
országokban vásárolta, akkor ez az időtartam a SZOFTVER beszerzésétől (vásárlásától) 
számított harminc (30) nap. 

9.2. EBBEN A 9. RÉSZBEN (KORLÁTOZOTT GARANCIA, FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK) 
KIFEJEZETTEN MEGADOTTAK KIVÉTELÉVEL, ÉS BÁRMILYEN GARANCIA, FELTÉTEL, 
FELTÜNTETÉS VAGY KIKÖTÉS KIVÉTELÉVEL ANNAK MÉRTÉKÉIG, MELYRE UGYANAZ 
NEM ZÁRHATÓ KI VAGY KORLÁTOZHATÓ AZ ÖNRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
ALAPJÁN AZ ÖN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÁBAN, A SZOFTVER, BELEÉRTVE 
KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BÁRMINEMŰ SZOFTVERDOKUMENTÁCIÓT, VERZIÓVÁLTÁST ÉS 
TERMÉKFRISSÍTÉST, MELYEK ADOTT ÁLLAPOTÁBAN KERÜLNEK TOVÁBBÍTÁSRA 
ÖNNEK, ÉS AZ ABBYY NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT, FELTÉTELT, 
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FELTÜNTETÉST VAGY KIKÖTÉST (KIFEJEZETTET VAGY FELTÉTELEZETTET A 
JOGSZABÁLY, A POLGÁRJOG, A VÁM, A HASZNÁLAT VAGY MÁS ALAPJÁN) 
BÁRMILYEN ÜGYBEN, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A HARMADIK FÉL JOGAINAK 
MEG NEM SÉRTÉSÉT, A PIACKÉPESSÉGET, AZ INTEGRÁCIÓT, A MEGELÉGEDETTSÉGI 
MINŐSÉGET, VAGY BÁRMILYEN CÉLRA TÖRTÉNŐ MEGFELELÉST, VAGY HOGY A 
SZOFTVER NEM TOVÁBBÍT HIBÁKAT, MEGFELEL AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY A 
SZOFTVER MEGFELELŐEN FOG MŰKÖDNI A HASZNÁLAT SORÁN A TÖBBI 
SZOFTVERREL VAGY HARDVERESZKÖZZEL, ÉS A SZOFTVER MINŐSÉGÉVEL ÉS 
TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TELJES KOCKÁZATA AZ ÖN HIBÁJÁBÓL ERED. 
AZ ABBYY NEM GARANTÁLJA, ÉS NEM TUDJA GARANTÁLNI A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁVAL ÖN ÁLTAL ELŐÁLLÍTHATÓ TELJESÍTMÉNYT VAGY EREDMÉNYT. A 
SZOFTVER MINŐSÉGÉRE ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ TELJES KOCKÁZAT ÖNT 
TERHELI. AZ ABBYY TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT SEMMILYEN 
KÜLSŐ FEJLESZTÉSŰ SZOFTVERTERMÉKRE, MELYET A SZOFTVEREN BELÜL BOCSÁT 
RENDELKEZÉSRE. 

10. Felelősség-korlátozás 

10.1. AZ ABBYY SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A SZOFTVER HASZNÁLATA SORÁN 
KELETKEZETT KÁROSODÁSOKÉRT, ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁÉRT, ADAT VAGY 
INFORMÁCIÓ MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT, ÜGYVITELÉRT, IGÉNYEKÉRT VAGY 
KÖLTSÉGEKÉRT VAGY AZ ELSZENVEDETT, KÖZVETETT, VÉLETLENSÉGBŐL 
ELKÖVETETT KÁRÉRT, VAGY ANYAGI VESZTESÉGÉRT, VAGY A SZOFTVER 
LEHETSÉGES HIBÁIBÓL KIFOLYÓLAG KELETKEZETT VAGY ÁLTAL OKOZOTT 
KÁROSODÁSOKÉRT, MÉG HA EGY ABBYY-KÉPVISELŐ TANÁCSOLTA IS AZ ILYEN 
VESZTESÉG, KÁROSODÁS, IGÉNY VAGY KÖLTSÉG LEHETŐSÉGÉT, ILLETVE 
VALAMELY KÜLSŐ FÉLLEL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖVETELÉST. A MÁR EMLÍTETT 
KORLÁTOZÁSOK ÉS KIVÉTELEK AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK IDEVONATKOZÓ 
TÖRVÉNYEI ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN KERÜLNEK ALKALMAZÁSRA. AZ 
ABBYY KIZÁRÓLAGOS ÉS TELJES FELELŐSSÉGE JELEN EULA ALATT VAGY AZZAL 
KAPCSOLATBAN KORLÁTOZOTT A SZOFTVERÉRT EREDETILEG MEGFIZETETT 
VÉTELÁRÉRT, HA VAN. 

11. A Németországban vagy Ausztriában élő felhasználók garanciakizárása és korlátozásai 

11.1. Ha Ön a SZOFTVERE példányát Németországban vagy Ausztriában szerezte be, és többnyire e 
két ország valamelyikében él, akkor az ABBYY a német jogszabályok alapján garantálja, hogy a 
SZOFTVER annak dokumentációjában közzétett szolgáltatásokat nyújtja (a „megállapodásban 
foglalt funkcionalitás”) a SZOFTVER példányának átvételétől számított korlátozott időtartamig, az 
ajánlott hardverkiépítés használata esetén. Jelen pont alkalmazása során a „korlátozott 
időtartam” két (2) évet jelent amennyiben Ön fogyasztónak minősül, és egy (1) évet, amennyiben 
nem. A megállapodásban foglalt funkcionalitáshoz képest a nem lényeges eltérések nem 
vehetők figyelembe és nem alapozzák meg szavatossági, jótállási jogok gyakorlását. Ez a 
korlátozott jótállás nem vonatkozik az Önnek ingyen adott SZOFTVERRE, például a SZOFTVER 
frissítéseire, kiadás előtti változataira, „próbaváltozataira”, termékmintákra, a SZOFTVER „nem 
továbbértékesíthető” („NFR”) példányaira, vagy az Ön által módosított SZOFTVERRE, az ilyen 
módosítások okozta meghibásodás erejéig. A jótállási igény a korlátozott szavatossági idő alatt 
történő benyújtásához a SZOFTVERT és a vásárlási bizonylatot vissza kell juttatnia a mi 
költségünkre arra a helyre, ahol beszerezte. Amennyiben a SZOFTVER funkcionalitása 
lényegesen eltér a megállapodásban foglalt funkcionalitástól, akkor az ABBYY (ismételt 
teljesítéssel, továbbá saját megítélése és belátása szerint) jogosult a SZOFTVERT megjavítani 
vagy kicserélni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor Ön a vételár leszállítására (árleszállítás) vagy 
a vásárlási szerződéstől való elállásra (felbontás) jogosult. További jótállási tájékoztatást itt 
kaphat: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 Munich, tel.: +49 89 69 33 33 0, fax: 
+49 89 69 33 33 300, e-mail: help@abbyy.com. 

11.2. Amennyiben Ön a SZOFTVER példányát Németországban vagy Ausztriában szerezte be, és 
többnyire e két ország valamelyikében él, akkor: 



11.2.1. A 11.2.2 pont rendelkezéseinek értelmében az ABBYY törvényes felelőssége a 
károkért a következők szerint korlátozott: (i) Az ABBYY csak olyan értékű kárért felelős, 
mely tipikusan előre látható a vásárlási szerződés megkötésekor a károsodásra 
vonatkozóan, amit egy nem anyagi szerződésbe foglalt kis gondatlanság okozott és (ii) 
az ABBYY nem felelős a nem anyagi, szerződésbe foglalt kötelezettség által okozott 
károsodások kissé gondatlan megszegéséért. 

11.2.2. A 11.2.1 pontban kijelentett felelősség-korlátozás nem vonatkozik egyik rendelkező 
törvényes felelősségre sem, nevezetesen a német termékfelelősségi törvény alatti 
felelősségre, egy speciális garanciát feltételező felelősségre, vagy büntetést érdemlően 
okozott személyes bántalmak iránti felelősségre. 

11.2.3. Önnek mindent meg kell tennie a károsodások elkerülése és csökkentése érdekében, 
mégpedig jelen EULA rendelkezései értelmében biztonsági másolatot készíteni a 
SZOFTVERRŐL és az Ön számítógépes adatairól. 

12. Garancia kizárások és korlátozások az Ausztráliában élő felhasználók számára 

12.1. Amennyiben Ön a SZOFTVER ezen példányát Ausztráliában szerezte be, és Ön általában 
ebben az országban él, akkor: 

12.1.1. Az ABBYY árucikkéhez garancia tartozik, mely nem zárható ki az ausztrál 
fogyasztóvédelmi törvény alatt. Ön fő hiba esetén cserére vagy visszatérítésre, 
valamint bármely más előrelátható veszteség vagy kár esetén kártérítésre jogosult. Ön 
az árucikk megjavítására vagy kicserélésére is jogosult, amennyiben az árucikk nem 
elfogadható minőségű, és a hiba nem jelent komoly hibát. 

12.1.2. ahol az ABBYY bármilyen további kifejezett garanciát vagy garanciákat vállal a 
SZOFTVERRE, az ilyen garancia vagy garanciák által Önnek nyújtott előnyök ezen 
felül értendők, és az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény alatt nem helyettesítik az Ön 
egyéb jogait és jogorvoslatait. Szavatossági igény bejelentéséhez Önnek vissza kell 
küldenie a saját költségére a SZOFTVERT és a vásárlási bizonylatot arra a helyre, ahol 
beszerezte, illetve ahol a visszaküldés nem lehetséges, a SZOFTVERT elérhetővé kell 
tennie az ABBYY vagy megbízottja általi ellenőrzésre. Nem lesz érvényes az igény a 
szavatosság alatt, amennyiben az ABBYY által nem történik meg a SZOFTVER 
tesztelése, és a szavatossági feltételek értelmében nem minősül hibásnak. 
Amennyiben a SZOFTVER (az ABBYY mérlegelése alapján) hibásnak minősül, akkor 
az ABBYY (saját belátása szerint) a SZOFTVER megjavítására vagy kicserélésére 
jogosult. Kérjük, további szavatossági tájékoztatásért forduljon az ABBYY PTY Ltd. 
munkatársaihoz: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park Street, SYDNEY NSW 2000 
Australia, tel.: +61 (02) 9004 7401; e-mail: help@abbyy.com. 

12.1.3. amennyiben a verseny és fogyasztóvédelmi törvény 2010 (Competition and Consumer 
Act 2010, Cth) vagy más hasonló fogyasztóvédelmi jogszabály hatálya alá tartozó 
jogok figyelembe vételével Ön egyetért azzal, hogy az ABBYY nem felelős az Ön 
(szerződéses, károkozó, törvényes vagy egyéb) igényeiért bármilyen közvetlen, 
speciális, esetleges, közvetlen vagy következményes károkért, beleértve de nem 
korlátozva a SZOFTVER vagy bármely más árucikk ellátásával kapcsolatban felmerülő 
bárminemű nyereség-, szerződés-, bevétel- vagy adatvesztésre a jelen EULA, illetve az 
Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner között végrehajtott írásos megállapodás 
alapján, és az ABBYY bármely sérelme vagy mulasztása vagy az ABBYY 
gondatlansága eredményeként. Az ABBYY és partnereinek a jelen EULA alapján, 
illetve az Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner között végrehajtott bármely más írásos 
megállapodás alapján, ezen megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő bárminemű és 
valamennyi sérelemért, valamint gondatlanságért felerülő maximális kötelezettsége 
ötven amerikai dollár (50 USD) összeg megfizetésére, vagy az Ön által a 
SZOFTVERÉRT kifizetett teljes összeg megfizetésére kötelezett, amelyik nagyobb. 



12.1.4. Amennyiben a verseny és fogyasztóvédelmi törvény 2010 (Competition and Consumer 
Act 2010, Cth) (vagy hasonló jogszabály) hatályos, és megengedi a 
felelősségkorlátozást a garancia törvény által vélelmezett megsértéséért, az ABBYY 
felelőssége az ABBYY választása szerint a következőkre korlátozott: 

12.1.4.1. árucikkek esetén, a következők  bármelyike közül egyre vagy többre: (i) az 
árucserére vagy a helyettesítő árucikkel való ellátásra; (ii) az árucikk 
megjavítására; (iii) az árucsere költségének vagy a helyettesítő termék 
beszerzésének megfizetésére; vagy (iv) a megjavított árucikk költségének 
megfizetésére; és 

12.1.4.2. szolgáltatások esetén: (i) a szolgáltatások ismételt ellátására; (ii) vagy az 
ismét ellátott szolgáltatások költségére. 

12.1.5. A jelen EULA bármely feltételt vagy garanciát korlátozó vagy kizáró, kifejezett vagy 
feltételezett feltétele, illetve az ABBYY felelőssége az ausztrál törvények által 
engedélyezett mértékig terjed, és nem lesz az Ön törvényes jogainak vagy 
jogorvoslatainak a jelen EULA bármely feltétele vélelmezett megsértésének jogcímén 
keletkező kizárásaként, minősítéseként vagy korlátozásaként értelmezve, ahol ilyen 
kizárást, minősítést vagy korlátozást törvény által kellene tiltani. 

12.1.6. Amennyiben (a verseny és fogyasztóvédelmi törvény 2010, Competition and Consumer 
Act 2010, Cth meghatározása szerint) Ön fogyasztó, akkor az ausztrál 
fogyasztóvédelmi törvény hatálya alatt a jelen EULA-ban semmi nem korlátozza vagy 
módosítja az Ön ABBYY ellen törvényes garancia elmulasztásából felmerülő jogait 
vagy jogorvoslatait, ahol a verseny és fogyasztóvédelmi törvény 2010 (Cth) az ilyen 
korlátozást vagy módosítást tiltaná. 

13. Az Egyesült Államokban beszerzett SZOFTVER további korlátozásai 

13.1. Kormányzati felhasználás. A licencelt szoftver és a kapcsolódó dokumentáció "kereskedelmi 
termék", a 48 C.F.R. §2.101 bekezdésnél, mely magába foglalja a "kereskedelmi számítógépes 
szoftverek" és a "kereskedelmi számítógépes szoftverek dokumentációja" feltételt, és mint ilyen 
feltételek használatban vannak a 48 C.F.R. §12.212 vagy a 48 C.F.R. §227.7202 részben, 
alkalmazandóként. A 48 C.F.R. §12.212 vagy a 48 C.F.R. §227.7202-1 jogszabállyal 
összhangban a 227.7202-4 kikötésen keresztül, alkalmazandó, a kereskedelmi számítógépes 
programnak és a kereskedelmi számítógépes program dokumentációjának a licencelése az 
Egyesült Államok Kormánya végfelhasználóinak (a) csak kereskedelmi termékként, és (b) csak 
azokkal a jogokkal kerül engedélyezésre, melyeket az összes többi végfelhasználó kap az itt 
megadott feltételek értelmében. A nem közölt jogok az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei 
szerint fenntartva. 

14. Exportálási szabályok. A SZOFTVER azon országnak az exportálási törvényeinek megszegésével, 
melyben ezt a SZOFTVERT megvásárolta vagy egyéb módon beszerezte, nem exportálható vagy 
exportálható újra. Továbbá, Ön kijelenti és garantálja, hogy a SZOFTVER átvétele az Ön számára 
a vonatkozó jogszabályok alapján nem tiltott. 

15. Külső gyártókszoftverei 

15.1. Beágyazott betűkészletek 

A betűkészletek szerzői jogvédelem alá esnek, és a szerzői jog tulajdonosa megszabhatja, hogy 
milyen feltételekkel használható egy betűkészlet. Egyik feltétel lehet, hogy Önnek a betűkészlet 
PDF-fájlba való beágyazásához a betűkészlet program licencelt példányára van szüksége. Az 
ABBYY semmilyen esetben sem felelős a beágyazott betűkészletek használatából vagy azzal 
kapcsolatban felmerülő károkért. 

15.2. Datalogics-szoftver és Adobe-termékek 



15.2.1. Copyright 2000 - 2012 Datalogics, Inc.  

Copyright 1984 - 2012 Adobe Systems Incorporated és licencelői. Minden jog 
fenntartva. 

15.2.2. A "Datalogics-szoftver és Adobe-termékek" kifejezés alatt a Datalogics-szoftver és 
külső gyártók termékei (beleértve az Adobe-termékeket) és a kapcsolódó 
dokumentáció, valamint bármilyen verzióváltás, módosított verzió, frissítés, 
kiegészítése és ezek másolatai értendők. 

15.2.3. Ön elismeri és elfogadja, hogy harmadik személy licencelők a SZOFTVER és a 
dokumentáció által tartalmazott bizonyos védett információk és szellemi tulajdonjogok 
tulajdonosai. Az ilyen harmadik személy licencelők harmadik fél kedvezményezettek, 
akik arra jogosultak, hogy az alábbiak szerint érvényesítsék az ABBYY jogait és az Ön 
kötelezettségeit, valamint megfelelő jogszerű és méltányos jóvátételre is jogosultak, 
ideértve egyebek mellett a kártérítést és a bírósági igényérvényesítést, az ilyen 
kötelezettségek Ön általi megszegésének esetére. 

15.2.4. Licencjogok és korlátozások. Az ABBYY a jelen EULA feltételei szerint nem kizárólagos 
jogot ad Önnek a Datalogics-szoftver és az Adobe-termékek használatára. A 
SZOFTVERBE beépített Datalogics-szoftverről és az Adobe-termékekről egy biztonsági 
másolatot készíthet, azzal a feltétellel, hogy a biztonsági másolatot egy számítógépre 
sem telepíti vagy használja. 

15.2.5. Szellemi tulajdonjogok. A SZOFTVERBE beépített Datalogics szoftver és 
Adobe-termékek a Datalogics, az Adobe és harmadik személyek, valamint azok 
beszállítói tulajdonát képezik, szerkezetük, szervezetük és kódjuk a Datalogics, az 
Adobe és harmadik személyek, valamint azok beszállítóinak értékes üzleti titkait 
képezik. A Datalogics szoftvert és az Adobe-termékeket az Egyesült Államok szerzői 
joga és nemzetközi egyezmények rendelkezései is védik. A Datalogics szoftverről és az 
Adobe-termékekről a jelen EULA-ban foglaltak kivételével nem készíthet másolatot. 
Minden másolati példánynak, amelynek készítésére a jelen EULA alapján Ön jogosult, 
ugyanazokat a szerzői jogi és más tulajdonjogi figyelmeztetéseket kell tartalmaznia, 
amelyek a Datalogics szoftveren és az Adobe-termékeken vagy azokban megjelennek. 
Ön elfogadja, hogy a Datalogics szoftver és az Adobe-termékek forráskódját nem 
módosítja, nem dolgozza át, nem fordítja le, nem fejti vissza, nem fordítja vissza, sem 
egyéb módon nem kíséreli meg felfedni. A fentiek kivételével a jelen EULA nem ad 
Önnek semmilyen szellemi tulajdonjogot a Datalogics szoftverhez és az 
Adobe-termékekhez. 

15.2.6. Betűkészlet licenc. A betűkészletek másolatait a dokumentum nyomtatása, 
megjelenítése és szerkesztése céljából ágyazhatja be az elektronikus 
dokumentumokba. A jelen licenc alapján nincs más burkolt vagy engedélyezett 
beágyazási jog. 

15.2.7. Garancia. AZ ABBYY ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM AKARJÁK ÉS NEM TUDJÁK 
GARANTÁLNI AZ ÖN ÁLTAL A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL SZEREZHETŐ 
TELJESÍTMÉNYT. 

15.2.8. Exportálási szabályok. Ön tudomásul veszi, hogy a Datalogics szoftvert és az 
Adobe-termékeket nem szállítja vagy exportálja más országba, sem más módon nem 
használja az Egyesült Államok export-adminisztrációs törvénye vagy más exportra 
vonatkozó törvények, korlátozások és szabályozások (együttesen „Exporttörvények”) 
által tiltott módon. Továbbá, ha a Datalogics szoftver vagy Adobe-termékek az 
Exporttörvények szerint exportfelügyelet alá eső tételnek minősülnek, akkor fel kell 
tüntetnie és igazolnia kell, hogy nem egy embargó alá eső ország állampolgára vagy 
más módon nem tartózkodik ott, továbbá a Datalogics szoftver és Adobe-termékek 
megszerzése az Exporttörvények által más módon nem tiltott. A Datalogics szoftver és 



az Adobe-termékek használatára vonatkozó összes jog azzal a kikötéssel 
engedélyezett, hogy elveszíti ezeket a jogokat, amennyiben nem tartja be a jelen EULA 
rendelkezéseit. 

15.2.9. Irányadó jog. A jelen EULA nem lesz irányadó semelyik joghatóság kollíziós szabályai 
vagy a United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (az 
ENSZ nemzetközi árukereskedelmi konvenciója, más néven: Bécsi Vételi Egyezmény) 
alapján, melynek alkalmazása egyértelműen kizárt. 

15.2.10. Általános rendelkezések A jelen EULA nem sérti a fogyasztóként eljáró egyik fél 
törvényes jogait sem. 

15.2.11. Védjegyek. Az itt megjelenő védjegyek a tulajdonosaik vagy bejegyzett védjegyei, vagy 
védjegei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 

15.3. Cuminas DjVu® SDK 

Jelen számítógépprogram egyes részeinek szerzői jogosultja a © 2008 Celartem, Inc. Minden jog 
fenntartva. Jelen számítógépprogram egyes részeinek szerzői jogosultja a © 2011 Caminova, 
Inc. Minden jog fenntartva. Jelen számítógépprogram egyes részeinek szerzői jogosultja a © 
2013 Cuminas, Inc. Minden jog fenntartva. A DjVu az Egyesült Államok 6058214 sz. 
szabadalmának védelme alatt áll. Külföldi szabadalmak függőben. Az AT&T Labs Technology 
támogatásával. 
 
Ön végfelhasználóként jogosult a DjVu SDK SZOFTVER részeként történő használatára az adott 
SZOFTVER szerzői jogának teljes időtartamára vagy más, kisebb felhasználási feltétel esetén az 
EULA-ban foglaltak szerint. 

15.3.1. Ön nem hajthat végre, illetve nem teheti lehetővé más személyek számára a 
visszafejtést, a visszafordítást (pl. a reprodukálást és az objektumkód forráskóddá való 
átalakítását), illetve másképpen a SZOFTVER vagy bármely része forráskódja 
származtatásának a megkísérlését, kivéve akkor, és csak olyan mértékben, amennyire 
a vonatkozó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben azt kifejezetten engedélyezik. 
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok tiltják az ilyen tevékenységek korlátozását, az 
így feltárt bárminemű információt olyan mértékben tilos harmadik félnek továbbadni, 
amennyire az ilyen szándékos elhallgatást a jogszabályok engedélyezik, és az ilyen 
információkat azonnal az ABBYY tudomására kell hozni. Valamennyi ilyen információ 
bizalmasnak, és az ABBYY saját információjának tekintendő. 

15.3.2. AZ ABBYY NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT, FELTÉTELT, FELTÜNTETÉST 
VAGY KIKÖTÉST (KIFEJEZETTET VAGY FELTÉTELEZETTET A JOGSZABÁLY, A 
POLGÁRJOG, A VÁM, A HASZNÁLAT VAGY MÁS ALAPJÁN) BÁRMILYEN ÜGYBEN, 
BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A HARMADIK FÉL JOGAINAK MEG NEM 
SÉRTÉSÉT, A PIACKÉPESSÉGET, AZ INTEGRÁCIÓT, A MEGELÉGEDETTSÉGI 
MINŐSÉGET, VAGY BÁRMILYEN CÉLRA TÖRTÉNŐ MEGFELELÉST, VAGY HOGY 
A SZOFTVER NEM TOVÁBBÍT HIBÁKAT, MEGFELEL AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY 
HOGY A SZOFTVER MEGFELELŐEN FOG MŰKÖDNI A HASZNÁLAT SORÁN A 
TÖBBI SZOFTVERREL VAGY HARDVERESZKÖZZEL. AZ ABBYY NEM 
GARANTÁLJA, ÉS NEM TUDJA GARANTÁLNI A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN 
ÁLTAL ELŐÁLLÍTHATÓ TELJESÍTMÉNYT VAGY EREDMÉNYT. A SZOFTVER 
MINŐSÉGÉRE ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ TELJES KOCKÁZAT ÖNT 
TERHELI. TOVÁBBÁ, AZ ABBYY NEM VÁLLAL GARANCIÁT KÜLSŐ GYÁRTÓKNAK 
A SZOFTVEREN BELÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT SEMMIFÉLE 
SZOFTVERTERMÉKEIRE. 

15.3.3. AZ ABBYY SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL 
EREDŐ KÁRÉRT, ÜZLET MEGSZAKÍTÁSÉRT, BÁRMINEMŰ ADAT- VAGY 
INFORMÁCIÓVESZTÉSÉRT, ÜZLETÉRT, SEMMIFÉLE KÖVETELÉSÉRT VAGY 



KÖLTSÉGÉRT, FONTOS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRÓ, KÖZVETETT, 
ESETLEGES KÁRÉRT, SEMMILYEN ELMARADT NYERESÉGÉRT VAGY 
ELVESZÍTETT MEGTAKARÍTÁSÉRT, VAGY A SZOFTVERBEN LÉVŐ LEHETSÉGES 
HIBÁK VAGY SAJTÓHIBÁK ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA EGY 
ABBYY-KÉPVISELET TÁJÉKOZTATTA ÖNT AZ ILYEN VESZTESÉG, KÁROSODÁS, 
IGÉNY VAGY KÖLTSÉG, VAGY VALAMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN 
FELMERÜLŐ IGÉNY LEHETŐSÉGÉRŐL. A MÁR EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK ÉS 
KIVÉTELEK AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK IDEVONATKOZÓ TÖRVÉNYEI ÁLTAL 
ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN KERÜLNEK ALKALMAZÁSRA. AZ ABBYY 
EGYEDÜLI ÉS TELJES FELELŐSSÉGE A JELEN EULA ALATT VAGY AZZAL 
KAPCSOLATOSAN A SZOFTVERÉRT EREDETILEG MEGFIZETETT VÉTELÁRRA 
LESZ KORLÁTOZVA, HA VAN EGYÁLTALÁN. 

15.3.4. Az Egyesült Államokban beszerzett SZOFTVER korlátozásai. 

15.3.4.1. Kormányzati használat. Amennyiben a SZOFTVER az Egyesült Államok 
kormánya vagy az Egyesült Államok valamely állami szerve használatában 
van, akkor a következő kiegészítő feltételek vonatkoznak: (1) Korlátozott 
számítógép szoftver, ahogyan a Szövetségi beszerzési szabályzat 52.227-14 
általános adatokkal kapcsolatos jogok záradéka meghatározza; és (2) a 
Kormány általi bármely használat, másolatkészítés vagy közzététel 
korlátozás alá esik, ahogyan a Technikai adatok és számítógép szoftver 
jogok záradék (c)(1)(ii) alparagrafusában a DFARS 252.227-7013 szerint 
közzétételre került. 

15.3.4.2. Exportálási szabályok. A SZOFTVER azon országnak az exportálási 
törvényeinek megszegésével, melyben ezt a SZOFTVERT megvásárolta 
vagy egyéb módon beszerezte, nem exportálható vagy exportálható újra. 
Továbbá, Ön kijelenti és garantálja, hogy a SZOFTVER átvétele az Ön 
számára a vonatkozó jogszabályok alapján nem tiltott. 

15.3.5. Harmadik személyek programkódjai. Az Oniguruma szerzői jogosultja © 2002-2006 
K.Kosako <sndgk393 AT ybb DOT ne DOT jp>. Minden jog fenntartva. Az 
újraterjesztés és forráskód vagy bináris formában történő, módosításokkal vagy 
módosítás nélküli felhasználás a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezett. 
A forráskód újraterjesztéseiben meg kell őrizni a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a 
kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. A bináris formájú 
újraterjesztésben reprodukálni kell a dokumentációban és/vagy a disztribúcióval 
rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokban a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a 
kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. 

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐ ÉS A KÖZREMŰKÖDŐI ADOTT ÁLLAPOTBAN 
BIZTOSÍTJÁK, ÉS BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST 
KIZÁRNAK, IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS AZ ADOTT 
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. A SZERZŐ VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A BÁRMILYEN MÓDON ÉS BÁRMILYEN 
ELMÉLETI FELELŐSSÉGI ALAPON OKOZOTT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, 
KÜLÖNLEGES, PÉLDÁLÓZÓ VAGY EBBŐL KÖVETKEZŐ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE 
EGYEBEK MELLETT A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK 
BESZERZÉSÉT; A MEGHIÚSULT HASZNÁLATOT, AZ ADATVESZTÉST VAGY AZ 
ELMARADT NYERESÉGET; AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), AKÁR 
SZERZŐDÉS ALAPJÁN, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ALAPJÁN VAGY A JELEN 
SZOFTVER BÁRMILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL KELETKEZŐ 
KÁROKOZÁSSAL (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT VAGY EGYEBEKET), MÉG 
HA ISMERT IS ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.. 

15.3.6. MD5 Jelen szoftver egyes részei az RSA Data Security, Inc. cégtől MD5 üzenetkivonat 
algoritmusából származnak. A Mersenne Twister szerzői jogosultja © 2006,2007 



Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto és a Hirosimai Egyetem. Minden jog fenntartva. Az 
újraterjesztés és forráskód vagy bináris formában történő, módosításokkal vagy 
módosítás nélküli felhasználás a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezett: 
A forráskód újraterjesztéseiben meg kell őrizni a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a 
kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. A bináris formájú 
újraterjesztésben reprodukálni kell a dokumentációban és/vagy a disztribúcióval 
rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokban a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a 
kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. Kifejezett, előzetes írásbeli 
engedély nélkül sem a Hirosimai Egyetem, sem a közreműködőinek nevei nem 
használhatók fel a jelen szoftverből származó termékek támogatására vagy 
reklámozására. 

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI ÉS A KÖZREMŰKÖDŐI ADOTT ÁLLAPOTBAN 
BIZTOSÍTJÁK, ÉS BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST 
KIZÁRNAK, IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS AZ ADOTT 
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. A SZERZŐ VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A BÁRMILYEN MÓDON ÉS BÁRMILYEN 
ELMÉLETI FELELŐSSÉGI ALAPON OKOZOTT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, 
KÜLÖNLEGES, PÉLDÁLÓZÓ VAGY EBBŐL KÖVETKEZŐ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE 
EGYEBEK MELLETT A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK 
BESZERZÉSÉT; A MEGHIÚSULT HASZNÁLATOT, AZ ADATVESZTÉST VAGY AZ 
ELMARADT NYERESÉGET; AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), AKÁR 
SZERZŐDÉS ALAPJÁN, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ALAPJÁN VAGY A JELEN 
SZOFTVER BÁRMILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL KELETKEZŐ 
KÁROKOZÁSSAL (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT VAGY EGYEBEKET), MÉG 
HA ISMERT IS ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE. 

15.4. OpenSSL 

15.4.1. OpenSSL licenc 

Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva. 

Ez a termék az OpenSSL Projekt által fejlesztett szoftvert tartalmaz az OpenSSL 
eszközkészletben való felhasználáshoz (http://www.openssl.org/). 

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Minden jog fenntartva. 

Ez a termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz. 

A felhasznált függvénytár részeinek szerzője Eric Young. 

Ez a termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert tartalmaz. 

Az OpenSSL eszközkészlet kettős licenc alatt marad, vagyis mind az OpenSSL licenc, 
mind az eredeti SSLeay licenc vonatkozik az eszközkészletre. 

A licencek szövegeit a https://www.openssl.org/source/license.html oldalon tekintheti 
meg. 

15.5. PDF-XChange 

PDF-XChange Standard © 2001-2013, készítette a Tracker Software Products Ltd. 

15.5.1. Licencjogok és korlátozások. Az ABBYY a jelen EULA feltételeinek betartásával nem 
kizárólagos jogot ad Önnek a SZOFTVERBE beépített PDF-XChange használatához. A 
SZOFTVERBE beépített PDF-XChange szoftverről egy biztonsági másolatot készíthet, 
azzal a feltétellel, hogy a biztonsági másolatot egy számítógépre sem telepíti vagy 

http://www.openssl.org/
https://www.openssl.org/source/license.html


használja. 

15.5.2. Szellemi tulajdonjogok. A SZOFTVERBE beépített PDF-XChange tulajdonosa a 
Tracker Software Products Ltd és beszállítói, annak szerkezete, elrendezése és kódja a 
Tracker Software Products Ltd és beszállítóinak értékes üzleti titkát képezik. A 
PDF-XChange ezen túlmenően az Egyesült Államok szerzői joga és nemzetközi 
szerződések rendelkezéseinek védelme alatt áll. A SZOFTVERBE beépített 
PDF-XChange szoftver a jelen EULA-ban foglaltak kivételével nem másolható. Minden 
olyan példánynak, amelynek készítése a jelen EULA értelmében engedélyezett, 
tartalmaznia kell a SZOFTVEREN vagy abban megjelenő ugyanazon szerzői jogi és 
tulajdonosi közleményeket. Ön tudomásul veszi, hogy a módosítás, átalakítás, fordítás, 
visszafordítás, visszafejtés, vagy a SZOFTVERBE beépített PDF-XChange 
forráskódjának egyéb módon történő feltárásának megkísérlése nem engedélyezett. A 
fent említettek kivételével a jelen EULA semmilyen szellemi tulajdonjogot nem ad 
Önnek az PDF-XChange szoftverben. 

15.5.3. Exportálási szabályok. Ön egyetért azzal, hogy a SZOFTVERBE beépített 
PDF-XChange szoftvert nem szállítja be, viszi át vagy exportálja egy országba sem, 
illetve nem használja az Egyesült Államok exportkezelési törvénye, vagy bármilyen 
exporttörvény, korlátozás vagy rendelkezés ("Exporttörvények" gyűjtőnéven) által tiltott 
módokon. Továbbá, ha a SZOFTVERBE beépített PDF-XChange az Exporttörvények 
értelmében exportszabályozású árucikként beazonosított, akkor Ön kijelenti és 
bizonyítja, hogy nem egy szállítási tilalom alá vont nemzet állampolgára vagy egyéb 
módon tartózkodik ott, és az Exporttörvények nem tiltják meg Önnek a SZOFTVERBE 
beépített PDF-XChange átvételét. A SZOFTVERBE beépített PDF-XChange használati 
jogát azzal a feltétellel adjuk, hogy ez a jog elvész, amennyiben Ön nem tartja be a 
jelen EULA feltételeit. 

15.5.4. Védjegyek. A PDF-XChange illesztőprogramok a Tracker Software Products Ltd 
bejyegzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban, Kanadában és/vagy más 
országokban. 

15.6. Microsoft Corporation 

15.6.1. A Microsoft® Visual Studio® 2015 használatával épített C++ alkalmazások futtatásához 
a Microsoft Corporation 15.6.1.1 pontban megadott technológiái vagy részeik (a 
továbbiakban: "Microsoft technológiák") kerülnek felhasználásra. A Microsoft 
technológiák terjesztése a Microsoft technológiákat kísérő Microsoft 
szoftverlicenc-szerződés alapján történik. 

15.6.1.1. A SZOFTVERBEN felhasznált Microsoft Corporation technológiák: 

• Microsoft Visual C++ 2015 futásidejű kódtár 

© Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft név és a 
Visual Studio név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy 
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 

• Microsoft Visual C++ 2015 OMP függvénytár 

© Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft név és a 
Visual Studio név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy 
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 

15.6.1.2. A Microsoft technológiák licencelve van, nem eladva. A Microsoft 
szoftverlicenc-szerződés és a jelen EULA csak némi jogot ad a Microsoft 
technológiák használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. 
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem adnak ennél a korlátozásnál 



több jogot, akkor csak a Microsoft szoftverlicenc-szerződésben és a jelen 
EULA-ban kifejezetten engedélyezettek szerint használhatja a Microsoft 
technológiákat. Ennek során Önnek be kell tartania a Microsoft technológiák 
minden technikai korlátozását, melyek csak bizonyos módokon teszik 
lehetővé annak használatát. További információ a 
www.microsoft.com/licensing/userights címen található. Ön nem teheti a 
következőket: 

• a Microsoft technológiákban lévő bármely technikai korlátozás 
megoldása; 

• a Microsoft technológiák visszafejtése vagy visszafordítása, illetve a 
szoftver forráskód származtatásának megkísérlése, kizárólag a következő 
mértékben: (i) a vonatkozó jogszabályok által engedélyezve, ezen 
korlátozás ellenére; vagy (ii) a GNU Lesser General Public License alatt 
licencelt bármely függvénytár módosításainak hibakereséséhez 
szükséges, melyeket a Microsoft Technologies tartalmaz és hivatkoznak 
rá; 

• a Microsoft vagy beszállítói bármely közleményének eltávolítása, 
minimalizálása, tiltása vagy módosítása a Microsoft technológiákban; 

• a Microsoft technológiák bármilyen törvényellenes módon való 
felhasználása; 

• a Microsoft technológiák megosztása, közzététele, haszonbérbe vagy 
lízingbe adása, illetve a Microsoft technológiák önállóan szolgáltatott 
megoldásként való biztosítása mások általi felhasználásra; 

15.6.1.3. Exportálási korlátozások. A Microsoft technológiák, online szolgáltatások, 
szakszolgáltatások és a kapcsolódó technológia az USA export 
joghatóságához tartoznak. Önnek be kell tartania a Microsoft-termékekkel, 
szolgáltatásokkal és technológiákkal kapcsolatos összes vonatkozó 
nemzetközi és nemzeti törvényt, beleértve az Egyesült Államok 
exportigazgatási törvényét, a nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló 
törvényt, az idegen vagyont ellenőrző hivatal szankcióinak programjait, 
valamint az Egyesült Államok és más kormányok végfelhasználói, 
végfelhasználási és helyre vonatkozó korlátozásait. Tovább információ a 
www.microsoft.com/exporting címen. 

15.6.2. A Microsoft Corporation alább felsorolt technológiái vagy azok részei (a továbbiakban 
„Microsoft technológiák”) kerültek felhasználásra a SZOFTVERBEN. A Microsoft 
technológiák terjesztése a Microsoft technológiákat kísérő Microsoft 
szoftverlicenc-szerződés alapján történik. 

15.6.2.1. A Microsoft Corporation a SZOFTVERBEN felhasznált technológiái: 

• MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (AVAGY 
MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT) 

© 2005-2006 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft 
név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az 
Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 

15.6.2.2. A Microsoft technológiák licencelve vannak, nem eladva. Jelen EULA 
mindössze a Microsoft technológiák bizonyos felhasználására ad Önnek 
jogosultságot. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Amennyiben a 
vonatkozó jogszabályok nem adnak ennél a korlátozásnál több jogot, akkor 

www.microsoft.com/licensing/userights
www.microsoft.com/exporting


csak a Microsoft szoftverlicenc-szerződésben és a jelen EULA-ban 
kifejezetten engedélyezettek szerint használhatja a Microsoft technológiákat. 
Ennek során Önnek be kell tartania a Microsoft technológiák minden 
technikai korlátozását, melyek csak bizonyos módokon teszik lehetővé annak 
használatát. Ön nem teheti a következőket: 

• nem használhatja a Microsoft technológiákat a tervezettől eltérő célokra. 
A Microsoft technológiák célja a HD Photo kódolók és/vagy dekóderek 
XML Paper Specification termékekben való kivitelezése, melyek a 
Microsoft technológiákban megadott specifikáció(k)ban megadott(ak) 
szerint megfelelnek a HD Photo 1.0 fájlformátumnak (avagy a Windows 
Media Photo 1.0 fájlformátumnak) és támogatják azt. 

• nem tehetik közzé mások számára másolásra a Microsoft technológiákat; 

• nem adhatják bérbe, lízingbe vagy kölcsönbe a Microsoft technológiákat; 

• nem ruházhatja át a Microsoft technológiákat vagy ezt a Microsoft 
szoftverlicenc-szerződést az alább kifejezetten engedélyezettől eltérő 
harmadik félre. 

15.6.2.3. Exportálási korlátozások. A Microsoft technológiák az Egyesült Államok 
exporttörvényeinek és rendeleteinek hatálya alá tartozik. Önnek be kell 
tartania a Microsoft technológiákra vonatkozó összes belföldi és nemzetközi 
exporttörvényt és rendeletet, Ezek a törvények a rendeltetési helyekre, a 
végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat 
tartalmaznak. További információ a www.microsoft.com/exporting címen 
található. 

15.6.3. A Microsoft Outlook integráció támogatásához a Microsoft Corporation a 15.6.3.1 
paragrafusban megadott technológiái vagy részeik (a továbbiakban: "Microsoft 
technológiák") kerülnek felhasználásra. A Microsoft technológiák terjesztése a 
Microsoft technológiákat kísérő Microsoft szoftverlicenc-szerződés alapján történik. 

15.6.3.1. A Microsoft Corporation a SZOFTVERBEN felhasznált technológiái: 

MICROSOFT Outlook 2010: MAPI fejlécfájlok 

© 2009-2010 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft név a 
Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült 
Államokban és/vagy más országokban. 

15.6.3.2. A Microsoft technológiák licencelve vannak, nem eladva. A Microsoft 
szoftverlicenc-szerződés és a jelen EULA csak némi jogot ad a Microsoft 
technológiák használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. 
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem adnak ennél a korlátozásnál 
több jogot, akkor csak a Microsoft szoftverlicenc-szerződésben és a jelen 
EULA-ban kifejezetten engedélyezettek szerint használhatja a Microsoft 
technológiákat. Ennek során Önnek be kell tartania a Microsoft technológiák 
minden technikai korlátozását, melyek csak bizonyos módokon teszik 
lehetővé annak használatát. Ön nem teheti a következőket: 

• a Microsoft technológiákban lévő bármely technikai korlátozás 
megoldása; 

• a Microsoft technológiák visszafejtése vagy visszafordítása, kivéve és 
csak abban a mértékben, amennyit a vonatkozó jogszabályok ezen 
korlátozás ellenére kifejezetten engedélyeznek; 

www.microsoft.com/exporting


• nem készíthet több másolatot a Microsoft technológiákról a Microsoft 
szoftverlicenc-szerződésben foglaltaknál és a jelen EULA-ban 
megadottnál vagy a vonatkozó jogszabályokban engedélyezettnél, jelen 
korlátozás ellenére; 

• a Microsoft technológiák mások számára másolás céljából való 
közzététele; 

• a Microsoft technológiák bérbe, lízingbe vagy kölcsönadása; vagy 

• a Microsoft technológiák kereskedelmi szoftverüzemeltetési 
szolgáltatásokhoz való felhasználása. 

15.6.3.3. Exportálási korlátozások. A Microsoft technológiák az Egyesült Államok 
exporttörvényeinek és rendeleteinek hatálya alá tartozik. Önnek be kell 
tartania a Microsoft technológiákra vonatkozó összes belföldi és nemzetközi 
exporttörvényt és rendeletet, Ezek a törvények a rendeltetési helyekre, a 
végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat 
tartalmaznak. További információ a www.microsoft.com/exporting címen 
található. 

15.6.4. A Microsoft fejlesztőeszközök használatával Windows-natív XML-alapú alkalmazások 
építéséhez írt alkalmazások engedélyezéséhez a Microsoft Corporation a 15.6.4.1 
paragrafusban megadott technológiái vagy azok részei (a továbbiakban: "Microsoft 
technológiák") kerülnek felhasználásra. A Microsoft technológiák terjesztése a 
Microsoft technológiákat kísérő Microsoft szoftverlicenc-szerződés alapján történik. 

15.6.4.1. A Microsoft Corporation a SZOFTVERBEN felhasznált technológiái: 

• MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0 

© Microsoft Corporation. 1981-2008. Minden jog fenntartva. A Microsoft 
név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az 
Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 

15.6.4.2. A Microsoft technológiák licencelve vannak, nem eladva. A Microsoft 
szoftverlicenc-szerződés és a jelen EULA csak némi jogot ad a Microsoft 
technológiák használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. 
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem adnak ennél a korlátozásnál 
több jogot, akkor csak a Microsoft szoftverlicenc-szerződésben és a jelen 
EULA-ban kifejezetten engedélyezettek szerint használhatja a Microsoft 
technológiákat. Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver összes 
technikai korlátozását, melyek csak bizonyos módokon teszik lehetővé annak 
használatát. 

15.6.4.3. Exportálási korlátozások. A Microsoft technológiák az Egyesült Államok 
exporttörvényeinek és rendeleteinek hatálya alá tartozik. Önnek be kell 
tartania a Microsoft technológiákra vonatkozó összes belföldi és nemzetközi 
exporttörvényt és rendeletet, Ezek a törvények a rendeltetési helyekre, a 
végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat 
tartalmaznak. További információ a www.microsoft.com/exporting címen 
található. 

15.7. Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular betűkészlet 

15.7.1. Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, Miama Nueva fenntartott 
betűkészletnévvel. 

www.microsoft.com/exporting
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15.7.2. Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), Pecita fenntartott 
betűkészletnévvel. 

15.7.3. Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) "Bad Script" fenntartott 
betűkészletnévvel. 

15.7.4. Ennek a betűkészlet szoftvernek a használata a SIL Nyílt Betűkészlet Licenc, 1.1-es 
verzió, alatt engedélyezett. 

Ez a licenc alább másolásra került, és a GYIK-kel a következő címen érhető el: 
http://scripts.sil.org/OFL 

15.7.5. SIL OPEN FONT LICENSE 1.1-es verzió - 2007. február 26. 

15.7.5.1. BEVEZETÉS 

Az Open Font License (OFL) célja, hogy ösztönözze a kollaboratív 
betűkészlet projektek világszintű fejlesztését, támogassa a tudományos és 
nyelvészeti közösségek betűkészlet létrehozási munkáját, valamint ingyenes 
és nyílt keretrendszert biztosítson, melyben a betűkészletek másokkal 
partnerségben megoszthatók és továbbfejleszthetők. 

Az OFL engedélyezi a licencelt betűkészletek szabad felhasználását, 
tanulmányozását, módosítását és újraterjesztését, amíg maguk nem 
értékesítik ezeket. A betűkészletek, beleértve bármilyen származékos művet, 
bármilyen szoftverrel csomagolhatók, beágyazhatók, újraterjeszthetők 
és/vagy eladhatók, feltételezve, hogy a származékos művek nem használnak 
semmilyen fenntartott nevet. A betűkészletek és a származékos művek 
azonban nem adhatók ki bármely más licenctípus alatt. A jelen licenc alatt 
maradó betűkészletek követelménye nem vonatkoznak a betűkészletek vagy 
származékos műveik felhasználásával létrehozott dokumentumokra. 

15.7.5.2. MEGHATÁROZÁSOK 

"Betűkészlet szoftver" a szerzői jog tulajdonosa(i) által a jelen licenc alatt 
kiadott fájlkészletre utal. Ez forrásfájlokat, összeállító szkripteket és 
dokumentációt foglalhat magában. 

"Fenntartott betűkészletnév" a szerzői jogi nyilatkozat(ok) után megadott 
bármilyen névre utal. 

"Eredeti verzió" a szerző jog tulajdonos(ok) által terjesztett betűkészlet 
szoftver összetevők gyűjteményére utal. 

"Módosított verzió" az eredeti verzió bármely összetevőjének hozzáadásával, 
törlésével vagy helyettesítésével -- részben vagy egészben – létrehozott 
bármely származékos műre utal, a formátumok megváltoztatásával, vagy a 
betűkészlet szoftver új környezetbe való portolásával. 

"Szerző" a betűkészlet szoftver létrehozásában közreműködött bármilyen 
tervező, mérnök, programozó, műszaki író vagy más személy. 

15.7.5.3. ENGEDÉLY ÉS FELTÉTELEK 

A betűkészlet szoftver egy példányát beszerző bármely személy ezennel 
ingyenes engedélyt kap a betűkészlet szoftver felhasználására, 
tanulmányozására, másolására, egyesítésére, beágyazására, módosítására, 
újraterjesztésére és a módosított vagy módosítatlan példányok eladására, a 

http://pecita.eu/
www.cyreal.org
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következő feltételek alapján: 

1) Sem a betűkészlet szoftver, sem annak egyes összetevői, eredeti vagy 
módosított változatban, nem értékesíthető önmagában. 

2) A betűkészlet eredeti vagy módosított változata bármilyen szoftverrel 
csomagolható, újraterjeszthető és/vagy eladható, feltételezve, hogy 
minden példány tartalmazza a fenti szerzői jogi közleményt és ezt a 
licencet. Ezek vagy önálló szövegfájlokban ember által olvasható 
fejlécekként, illetve szöveg-vagy bináris fájlokban megfelelő gép által 
olvasható metaadat mezőkben lehetnek benne, amíg a felhasználó 
könnyen meg tudja tekinteni azokat a mezőket. 

3) A betűkészlet szoftver módosított változata nem nem használhatja a 
fenntartott betűkészlet nev(ek)et, ha a megfelelő szerzői jog tulajdonos 
nem ad kifejezett írásos engedélyt . Ez a korlátozás csak az elsődleges 
betűkészlet névre vonatkozik, ahogy a felhasználóknak megjelenik. 

4) A betűkészlet szoftver szerzői jogának tulajdonosa(i) vagy a szerző(k) 
neve(i) nem használhatók fel a módosított változat reklámozására, 
támogatására vagy hirdetésére, kivéve a szerzői jog tulajdonos(ok) vagy 
a szerző(k) közreműködése(i)nek elismerését, illetve az ő kifejezett írásos 
engedélyükkel. 

5) A betűkészlet szoftvert, módosítottat vagy módosítatlant, részben vagy 
egészben, teljesen a jelen licenc alatt kell terjeszteni, és bármely más 
licenc alatt tilos a terjesztése. A jelen licenc alatt maradó betűkészletek 
követelménye nem vonatkozik a betűkészlet szoftver felhasználásával 
létrehozott dokumentumokra. 

15.7.5.4. FELMONDÁS 

A jelen licenc érvényét veszti, amennyiben nem felel meg a fenti feltételek 
egyikének sem. 

15.7.5.5. FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZAT 

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN ÁLL RENDELKEZÉSRE, SEMMIFÉLE 
KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE 
DE NEM KORLÁTOZVA A PIACKÉPESSÉGNEK, EGY ADOTT CÉLRA 
VALÓ ALKALMASSÁGNAK ÉS A SZERZŐI JOG, SZABADALOM, 
VÉDJEGY VAGY EGYÉB JOG MEG NEM SÉRTÉSÉNEK GARANCIÁJÁRA. 
A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS 
SEMMIFÉLE KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, 
BELEÉRTVE BÁRMILYEN ÁLTALÁNOS, SPECIÁLIS, KÖZVETETT, 
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, LEGYEN AZ 
SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB MÓD, MELY A 
SZOFTVERREL VAGY HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE A SZOFTVER EGYÉB 
VONATKOZÁSAIVAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL.. 

15.8. LibJPEG 

Jelen szoftver részben az Independent JPEG Group munkája alapján készült. 

15.9. FreeType függvénytár 

Jelen szoftver részei copyright © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Minden jog 
fenntartva. 

www.freetype.org


15.10. Kakadu Software 

Jelen szoftver egyes részeinek szerzői jogosultja a © 2017 Kakadu Software Pty Ltd. Minden jog 
fenntartva. 

15.11. pixtran (pixtools) 

© 2007 a szerzői jog jogosultja az EMC Corporation. Minden jog fenntartva. 
Az EMC és az EMC engedélyezőinek a szoftvert érintő szellemi tulajdonjogait minden, a szoftver 
használatának földrajzi helye szerint alkalmazandó jogelmélet védi; 
az ABBYY nem biztosít Önnek sem képviseletet, sem jótállást az EMC nevében. Minden, itt 
kifejezetten nem biztosított jogot az EMC magának tart fenn. 

15.12. TWAIN Header 

A TWAIN eszközkészlet adott állapotban kerül terjesztésre. A TWAIN eszközkészlet fejlesztője 
és forgalmazói kifejezetten kizárnak minden vélelmezett, kifejezett vagy törvényből eredő 
jótállást, ideértve egyebek mellett az eladhatóságért való vélelmezett helytállást, harmadik fél 
jogainak meg nem sértéséért való szavatolást, és adott célra való alkalmasságot. Sem a 
fejlesztők, sem a forgalmazók nem felelősek a TWAIN eszközkészlet reprodukálásából, 
módosításából, terjesztéséből vagy egyéb használatából eredő károkért, legyenek azok 
közvetlenek, közvetettek, különlegesek, véletlenek vagy következményeként keletkezettek. 

15.13. A jelen SZOFTVER külső felek szoftvereit tartalmazhatja. A külső felek szoftvereiről és az ilyen 
külső felek szoftvereinek licenceiről a SZOFTVERBEN és/vagy a SZOFTVERT kísérő 
dokumentációban találhat információkat. 

16. Irányadó jog 

16.1. Ha a SZOFTVERT az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Belizben, Costa Ricában, 
Salvadoron, Guatemalában, Hondurason, Montserraton, Nicaraguában, Panamában, a Turks- és 
Caicos-szigeteken, a Virgin-szigeteken vagy Tajvanon szerezte be, akkor jelen EULA-t az 
Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának jogszabályai szabályozzák, és azok szerint kell 
értelmezni. Jelen EULA-val és/vagy ezzel a SZOFTVERREL kapcsolatban felmerülhető 
bármilyen vitára vonatkozóan, Ön hozzájárul, hogy a törvénykezés és a helyszín Kalifornia állam 
Santa Clara megyéjében található szövetségi és/vagy állami bíróság legyen. A félreértések 
elkerülése végett, ha a SZOFTVERT az Egyesült Államokban szerezte be, akkor a SZOFTVERT 
az ABBYY USA Software House Inc. cégtől szerezte be (vásárolta). 

16.2. Ha a SZOFTVERT Japánban szerezte be, akkor jelen EULA-t Japán törvényei szabályozzák és 
azok szerint kell értelmezni, a felek elfogadják Japánban a tokiói kerületi bíróság kizárólagos 
illetékességét. 

16.3. Amennyiben a SZOFTVERT Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh 
Köztársaságban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Magyarországon, 
Olaszországban, Németországban, Luxemburgban, Hollandiában, Lengyelországban, 
Portugáliában, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Spanyolországban, Svédországban, 
Lettországban, Litvániában, Észtországban vagy az Európai Unió bármely más tagállamában 
szerezte be, amelyet jelen EULA 16.4. pontja kifejezetten nem nevesít, illetőleg Svájcban, 
Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben, Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Grúziában, 
Irakban, Izraelben, Észak-Macedóniában, Törökországban, Szerbiában, Montenegróban, 
Moldovában és Ukrajnában, jelen EULA a Németországban irányadó jog szerint alkalmazandó 
és értelmezendő. A jelen EULA-val kapcsolatos bármely vita tisztázásában a müncheni 
bíróságok rendelkeznek illetékességgel. 

16.4. Ha a SZOFTVERT Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, az Ír 
Köztársaságban, a Kajmán-szigeteken, Gibraltáron, Guernseyben, a Man-szigeten, Jerseyn és a 
Brit-Virgin-szigeteken vásárolta, akkor jelen EULA alkalmazása és értelmezése szempontjából 



Anglia és Wales vonatkozó törvényei irányadók, és a felek elfogadják Anglia és Wales 
bíróságaink kizárólagos joghatóságát és illetékességét. 

16.5. Amennyiben a SZOFTVERT Ausztráliában, Új-Zélandon, Pápua Új-Guineában, a 
Karácsony-szigeten, a Kókusz (Keeling)-szigeteken, a Cook-szigeteken, a Fidzsi-szigeteken, 
Niue-ban, a Norfolk-szigeten, Tokelaun szerezte be, akkor a jelen EULA-t az ausztráliai 
Új-Dél-Wales állam törvényei szabályozzák, és azok alapján kell értelmezni, és a felek elfogadják 
Új-Dél-Wales állam állami és szövetségi bíróságának kizárólagos joghatóságát. 

16.6. Amennyiben a SZOFTVERT Oroszországban, Fehéroroszországban, Kazahsztánban vagy a 
FÁK más államában vásárolta Moldova kivételével, jelen EULA alkalmazása és értelmezése 
szempontjából az Orosz Föderáció vonatkozó jogszabályai irányadók. 

16.7. A 16.6. pont alkalmazása esetén, amennyiben Ön jogi személy vagy egyéni vállalkozó (olyan 
személy, aki az üzleti életben önmaga, céges szervezet használata vagy partnerek és befektetők 
nélkül, egyedül vállal teljes felelősséget az üzletviteléért), akkor a jelen EULA-val kapcsolatos 
vitákra az Orosz Föderációban található Moszkvai Választottbíróság rendelkezik kizárólagos 
joghatósággal és illetékességgel. A 16.6. pont alkalmazása esetén, amennyiben Ön 
magánszemély, akkor a jelen EULA-val kapcsolatos vitákra az Orosz Föderációban található 
Moszkvai Butyirszkij Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal és illetékességgel. 

16.8. A 16.1-16.7 pontban leírtak esetében jelen EULA a hatóságok jogszabályainak ütközése, vagy 
az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi áruvédelmi szerződésekre vonatkozó konvenciója 
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) szerint, melynek 
alkalmazása határozottan kizárt, nem lesz irányadó. 

16.9. Ha a SZOFTVERT a 16.1-16.7 pontban megadottól eltérő országban szerezte be (vásárolta), 
akkor jelen EULA-t annak az országnak a vonatkozó törvényei szabályozzák és azok szerint kell 
értelmezni, melyben Ön a SZOFTVERT beszerezte (vásárolta). 

17. Felmondás 

17.1. Amennyiben Ön és az ABBYY vagy ABBYY-partner külön írásbeli megállapodásban másként 
nem állapodik meg, vagy a SZOFTVER EULA-ja vagy dokumentációja másképp nem 
rendelkezik, jelen EULA folyamatosan hatályos attól az időponttól kezdődően, amikor Ön először 
fogadja el az EULA elején megadottak szerint, illetőleg amíg a vonatkozó jogszabályok alapján 
engedélyezett. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok megkövetelik a jelen EULA lejárati 
időtartamának bejelentését, akkor jelen EULA az engedélyezett időtartamig, illetve mértékig lesz 
hatályos, de minden esetben legalább a SZOFTVER szerzői jogának időtartamáig, és további 
értesítés nélkül automatikusan lejár, ha az említett időszak letelik. 

17.2. Az ABBYY bármely más, őt megillető jogról való lemondása nélkül felmondhatja a jelen EULA-t, 
ha Ön nem tartja be annak feltételeit és kikötéseit. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie a 
SZOFTVER összes példányát, valamennyi alkotórészét, és a SZOFTVERT el kell távolítania a 
számítógépeiről. 

17.3. Ön a SZOFTVER összes példányának, összes alkotórészének a megsemmisítésével és a 
SZOFTVER eltávolításával bonthatja fel a jelen EULA-t. 

17.4. Az ilyen felmondás nem enyhít az Önnek a SZOFTVER megvásárlásával járó kötelességén. A 2, 
7,  8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 17, 18 definíció és pont, valamint a 3.4.4 pont intézkedései 
jelen EULA akárhogyan is történt felmondása vagy lejárata után is érvényben maradnak, 
azonban ez nem von maga után vagy hoz létre semmilyen folytonos jogot a SZOFTVER 
használatában a jelen EULA felmondása vagy lejárta után. 

18. Egyéb rendelkezések 

18.1. In the course of Activation, installation, operation, registration and/or technical support and 



maintenance of the SOFTWARE You may be asked to provide ABBYY with certain personal A 
SZOFTVER aktiválása, telepítése, működtetése, regisztrálása és/vagy technikai támogatása, 
valamint karbantartása során az ABBYY bizonyos személyes adatokat (így egyebek mellett a 
nevét, lakcímét, e-mail-címét, telefonszámát, cégnevét (ha van)) és technikai adatokat (így 

hardverjellemzőket, harmadik felektől származó szoftverekre vonatkozó adatokat,SZOFTVERE 
sorozatszámát) kérhet Öntől. Ön dönthet úgy, hogy nem adja meg nekünk személyes és/vagy 
technikai adatait, de ez esetben lehetséges, hogy nem tudja igénybe venni a SZOFTVER 
személyes és technikai adataikat megadó ABBYY-vásárlók részére fenntartott technikai 
támogatását vagy karbantartását, amennyiben a személyes és/vagy technikai adatok 
szükségesek ahhoz, hogy az Ön részére a SZOFTVERHEZ technikai támogatást, illetőleg 
karbantartási szolgáltatást nyújtsunk, illetve a SZOFTVER ilyen technikai támogatásához vagy 
karbantartásához ez elengedhetetlen és nem ütközik az alkalmazandó jogba. Például ahhoz, 
hogy technikai terméktámogatást nyújthasson Önnek, az ABBYY-nek szüksége van 
e-mail-címére vagy telefonszámára az Önnel történő kommunikációhoz. Ön elfogadja, hogy nem 
ad meg az ABBYY vagy ABBYY-partner számára a szükségesnél, illetve kértnél több személyes 
adatot és hozzájárul, hogy az ABBYY és/vagy fiókcégei és partnerei, illetve az ABBYY-partnerek 
a vonatkozó jogszabályok betartásával feldolgozhatják az Ön személyes adatait (ideértve 
egyebek mellett az összegyűjtést és/vagy más módon történő felhasználást), feltéve hogy az 
adatok bizalmassága és az adatok biztonsága a vonatkozó jogszabály által előírtak szerinti 
esetben fennáll. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó további tájékoztatást az 
Adatvédelmi szabályzatban talál: https://www.abbyy.com/privacy. 

18.2. A SZOFTVER időszakosan csatlakozhat az interneten keresztül az ABBYY biztonságos 
kiszolgálójához, hogy ellenőrizze a SZOFTVER állapotát, illetve frissítéseket és technikai 
információkat töltsön le a SZOFTVER működéséhez. 

18.3. Az ABBYY termék- és céghíreket, különleges ajánlatokat, a termékhasználattal kapcsolatos 
tanácsokat és a céggel kapcsolatos tájékoztatókat tartalmazó e-maileket küldhet Önnek, feltéve 
hogy az ABBYY ezt jogszerű indokkal teszi (pl. Ön hozzájárult ilyen tájékoztatás fogadásához). 
Erről bármikor leiratkozhat (https://www.abbyy.com/privacy). 

18.4. Amennyiben a SZOFTVER használatával kapcsolatban bármilyen követelést nyújtanak be vagy 
pert indítanak Ön ellen, akkor Ön azonnal, de legkésőbb a tudomására jutás pillanatától 
számított három (3) munkanapon belül tájékoztatja erről az ABBYY-t. Ön minden szükséges 
intézkedést megtesz, hogy az ABBYY számára lehetővé tegye a jelzett követelések peres 
eljárásain, illetőleg egyeztető eljárásain való részvételt a bíróságon vagy a döntőbíróságon, és 
biztosítja, hogy az ABBYY-vel teljes körűen együttműködik, valamint megad minden szükséges 
információt az ABBYY-nek, amely a vonatkozó követelések vagy perek rendezéséhez hasznos 
vagy szükséges az ABBYY erre vonatkozó megkeresése után azonnal, de legkésőbb annak 
átvételétől számított hét (7) napon belül. 

18.5. Amennyiben a felek másképpen nem egyeztek meg, a jelen EULA alatt licencelt Szoftver 
ellenérték megfizetését követeli meg. A jelen EULA alatti ellenérték az ABBYY vagy egy 
ABBYY-partner által megállapított licenc ára, és az általuk megállapított fizetési módok szerint 
fizethető meg, vagy tartalmazhatja az Ön által beszerzett berendezés vagy hardver értéke, illetve 
az Ön által a SZOFTVER teljes változatáért kifizethető ellenszolgáltatás része. 

18.6. Amennyiben jelen EULA bármely része érvénytelennek és végrehajthatatlannak bizonyul, akkor 
ez nincs hatással az EULA mérlegelésének érvényesítésére, mely érvényben marad, és a 
feltételei alapján alkalmazható marad. 

https://www.abbyy.com/privacy
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