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A BALLUFF-ELEKTRONIKA KFT. ÁLTAL 
INGYENESEN BIZTOSÍTOTT SZOFTVER  
LICENCÉNEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI 
(Kelt: 2020.12. hó) 
 
1. Általános információk - Hatály 
1.1 Jelen szoftver-használati feltételek a Balluff-Elektronika Kft. (a továbbiakban: Balluff) az Ügyfélnek (a továbbiakban: 

Ügyfél) ingyenesen átadott standard licenc használatára vonatkoznak.  
1.2 Az ingyenes standard szoftver licenc felhasználási feltételeinek (a továbbiakban: „szoftver feltételek”) nem tárgya 

különösen a következő: (a) a térítésköteles standard szoftver licence (b) a szoftver telepítése az ügyfél helyiségeiben 
(c) a változtatható szoftver paraméterek egyéni beállítása az Ügyfél igényeinek megfelelően (testre szabás) (d) egyéni 
programkiterjesztések az Ügyfél számára (e) a szoftver interfészeinek az Ügyfél igényeihez való igazítása (f) az 
Ügyfélnél levő felhasználók oktatása és (g) a szoftver frissítései. A felsorolás nem teljes. 

1.3 A jelen szoftver feltételekbe ütköző vagy azoktól eltérő feltételek nem érvényesek, az Ügyfélnél érvényes , jelen szoftver 
feltételekben nem szabályozott feltételek kizárólag a Balluff írásbeli  jóváhagyásával irányadóak a szoftver 
használatára. 

1.4 Minden, a Balluff és az Ügyfél között a standard szoftver licenc használatával kapcsolatos  rendelkezést jelen szoftver 
feltételek és a vonatkozó egyedi szerződés tartalmaz. A felek az adott szoftver használatára vonatkozó egyedi, írásbeli 
szerződésben jelen iratban rögzített feltételektől eltérhetnek.  

1.5 Jelen szoftver feltételek csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1§ értelmében vállalkozónak 
minősülő  Ügyfelekkel kötött megállapodásokra  irányadóak. 
 

2. Szerződés tárgya – Nyílt forráskódú szoftver 
2.1 Jelen szoftver feltételek tárgya a Balluff standard szoftverének ingyenesen biztosított használati jogai a licenc 

dokumentációban leírtaknak megfelelően (a továbbiakban: „szerződéses szoftver”).  
A szerződéses szoftver teljes leírása a licenc dokumentációban található, amit kérésre akár a szerződéskötés előtt a 
Balluff az Ügyfél rendelkezésére bocsát. 

2.2 A „licenc dokumentáció” az alkatrész számából vagy cikkszámából, a termékadatlapból, valamint a telepítési 
útmutatóból/kezelési útmutatóból áll. 

2.3 A szerződéses szoftver a futtatható programkódból áll. A forráskód nem képezi az egyedi szerződés tárgyát. 
2.4 A szerződéses szoftver tartalmazhat nyílt forráskódú szoftvert és harmadik fél jogdíjmentes licenccel rendelkező 

szoftverét (a továbbiakban: „OS szoftver”). Az OS szoftverek listáját és az alkalmazható OS szoftverek licencfeltételeit 
az Ügyfél kérésére elérhetővé kell tenni az Ügyfél számára a szerződés megkötése előtt vagy legkésőbb a szerződéses 
szoftver átadásakor.  

2.5 Ha a szerződéses szoftverrel együtt harmadik fél olyan szoftverterméke is átadásra kerül, ami nem OS szoftver, azt 
csak a szerződéses szoftverrel együtt szabad használni. Ebben az esetben speciális feltételek léphetnek érvénybe, 
amiről megfelelő formában tájékoztatni kell az Ügyfelet.  

2.6 A Balluff köteles megvédeni a szerződéses szoftvert az illetéktelen használat ellen. Az Ügyfél nem távolíthatja el vagy 
kerülheti meg a szerződéses szoftvert védő intézkedéseket.  
 

3. A szerződéses szoftver átadása – Verzió 
3.1 Ha nem állapodnak meg másként, a Balluff az átadás időpontjában érvényes aktuális verzióban adja át a szerződéses 

szoftvert az Ügyfélnek. 
3.2 Ha nem állapodtak meg másként, Balluff saját választása szerint vagy adathordozón, vagy letölthető formában, a 

letöltéshez szükséges információ megküldésével adja át a szerződéses szoftvert az Ügyfélnek.  
 

4. Használati jogok – Biztonsági másolat 
4.1 A Balluff az Ügyfélnek nem kizárólagos engedélyt ad vagy (a) a szerződéses szoftver és a licenc dokumentáció 

korlátozott idejű használatára vagy (b) örökös licencet biztosít. A különbség a licenc dokumentációban található. Ha a 
licenc dokumentáció nem tartalmaz erre vonatkozóan részletes rendelkezéseket, a licenc korlátlan időre érvényes, de 
fel lehet mondani (ld. 9.1 szakasz és 9.2 szakasz).  

4.2 A licenc a szerződéses szoftver átadásával lép érvénybe és válik hatályossá. 
4.3 A licenc kezdetekor az Ügyfél megkapja a szerződéses szoftver és a licenc dokumentáció nem kizárólagos használati 

jogát a licenc dokumentációban leírtak szerint, valamint jelen szoftver feltételek és az egyedi szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően..  
A szerződéses szoftver és a licenc dokumentáció szerinti, engedélyezett használatába tartozik a szerződéses szoftver 
telepítése, betöltése a munkamemóriába, megjelenítése és futtatása, valamint az Ügyfél általi üzleti célú felhasználása.  

4.4 A szerződéses szoftver és a licenc dokumentáció használata csak a megállapodásban rögzített célországokban 
megengedett. Ha a Felek nem állapodnak meg másként, akkor ez az Ügyfél bejegyzett székhelye szerinti ország.  

4.5 Az Ügyfél csak a szerződésben foglalt használathoz szükséges mértékben készíthet másolatot a szerződéses 
szoftverről és a licenc dokumentációról.  
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4.6 A jelen szoftver feltételek értelmében a „biztonsági másolatok” a szerződéses szoftver olyan másolatai, amelyet arra 
az esetre készítenek, ha az eredeti szoftver megsérül, vagy véletlenül letörlik.  
Az Ügyfél csak a mérnöki szakterület általános szabályai szerint szükséges mértékben készíthet biztonsági másolatot a 
szerződéses szoftverről. A biztonsági másolatot ennek megfelelően címkével kell ellátni és fel kell tüntetni rajta, hogy az 
eredeti szoftver szerzői joggal védett.  
A biztonsági másolat használata csak a szerződéses szoftver a Balluff által átadott eredeti példányának megsérülése 
vagy elveszése esetén megengedett.  
Az Ügyfél a biztonsági másolat használatára vonatkozóan köteles betartani ezeket a szoftver feltételeket.  

4.7 A Balluff előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Ügyfél nem értékesítheti a szerződéses szoftvert és a licenc 
dokumentációt, és nem adhatja át vagy teheti elérhetővé harmadik fél számára ( ideértve különösen a bérbeadást, 
lízinget, kölcsönadást vagy allicenc kiadását). 

4.8 Az Ügyfélnek tilos a szerződéses szoftvert vagy annak részeit szerkeszteni, megváltoztatni, újraprogramozni vagy 
visszafejteni, vagy bármilyen más módon javítani, vagy a szerződéses szoftverből kiindulva azon alapuló terméket 
létrehozni. Ez nem érinti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szjt.) 59.§ és 60.§-ában  a felhasználót megillető 
jogokat. 

4.9 A biztonsági rések megszűntetése, hibák kijavítása vagy funkciók hozzáadása céljából készült frissített szoftver 
verziókat vagy fájlokat jelen szoftver feltételek értelmében „patchek”-nek (javításnak) kell tekinteni. A szerződéses 
szoftver kisebb programfejlesztéseket vagy új verzióit, és/vagy új alapfunkciókat tartalmazó verzióit jelen szoftver 
feltételek értelmében „updatek”-nek (frissítéseknek) hívjuk. Az „upgradek” a jelen szoftver feltételek definíciója szerint 
a szerződéses szoftver olyan magasabb verziói, amelyek jelentős funkcióbővítést tartalmaznak. 
Ha a Balluff önként patcheket, hibajavításokat, updateket vagy upgradeket bocsát az Ügyfél rendelkezésére, akkor ha 
másként nem állapodtak meg, ezek is jelen szoftver feltételek tárgyát képezik. 
A Balluff nem köteles patcheket, hibajavításokat, updateket vagy upgradeket bocsátani az Ügyfél rendelkezésére. 

4.10 Minden más a szerződéses szoftverhez és a licenc dokumentációhoz kapcsolódó jog, amit nem adnak át kifejezetten, 
különösen a védjegy, az üzleti titkok, a know-how, vagy más szellemi tulajdon, a Balluff tulajdonában marad.  
A szerződéses szoftver és a licenc dokumentáció jelöléseit, különösen a szerzői jogi jelzéseket, a márkajelet, 
sorozatszámot és hasonlókat tilos eltávolítani, módosítani vagy eltakarni. 
 

5. Licencdíj  
A Balluff ingyenesen biztosítja az Ügyfél számára a szerződéses szoftver használatát.  
 

6. Az Ügyfél kötelezettségei  
6.1 Az Ügyfél köteles a szerződéses szoftver használata előtt regisztrálni a Balluff erre vonatkozó előírásainak megfelelően. 
6.2 Egyedül az Ügyfél felelős azért, hogy meggyőződjön róla, a szerződéses szoftver megfelel-e a céljainak. Ha ebben nem 

biztos, a szerződés megkötése előtt erre vonatkozóan tanácsot kell kérnie egy külső szakértőtől.  
6.3 Egyedül az Ügyfél felelős azért, hogy meggyőződjön róla, a hardvereszközök és a szoftveres környezet megfelelnek-e a 

szerződéses szoftver rendszerkövetelményeinek. Ha ebben nem biztos, a szerződés megkötése előtt erre vonatkozóan 
tanácsot kell kérnie egy külső  szakértőtől.  

6.4 Az Ügyfél felelős a szerződéses szoftver telepítéséért. Az Ügyfél kérésére, ha szükséges, a Balluff külön díjazás 
ellenében elvégzi a telepítést. 

6.5 A szoftver használata közben az Ügyfél köteles megfelelő gondossággal eljárni. 
6.6 Az Ügyfélnek a szerződéses szoftver üzemeltetésekor be kell tartania a Balluff útmutatásait. 
6.7 Az Ügyfél megfelelő intézkedésekkel köteles megvédeni a szerződéses szoftvert, hogy jogosulatlan harmadik fél ne 

férjen hozzá, különösen köteles a szerződéses szoftver minden példányát biztonságosan egy védett helyen kell tárolni.  
6.8 Az Ügyfél köteles megfelelő óvintézkedéseket tenni arra az esetre, ha a szerződéses szoftver egyáltalán vagy részben 

nem működik megfelelően (pl. napi adatmentéssel).  
6.9 Az Ügyfélnek azonnal értesítenie kell a Balluffot szöveges formában a szerződéses szoftver bármilyen hibájáról vagy 

meghibásodásáról. 
6.10 Ha a Balluff önként patcheket, hibajavításokat, updateket vagy upgradeket bocsát az Ügyfél rendelkezésére a 

szerződéses szoftverhez, akkor az Ügyfélnek azokat telepítenie és használnia kell. 
 

7. Hibákért való felelősség 
7.1 Miután a Balluff ingyenesen bocsátotta az Ügyfél rendelkezésére a szerződéses szoftvert, felelőssége kizárt az anyagi 

károkért és jogosultságok megsértésért, kivéve, ha a Balluff szándékosan szegte meg a kötelezettségeit. 
7.2 A szerződéses szoftver jellemzőit kizárólag és kifejezetten a licenc dokumentációban írják le.  

A licenc dokumentációban leírt információk kizárólag teljesítmény specifikációk, és nem jelentenek garanciát. 
 

8. Felelősség 
8.1 Miután a Balluff ingyenesen bocsátotta az Ügyfél rendelkezésére a szerződéses szoftvert, a Balluff csak a szerződéses 

szoftver hibáiból vagy más szerződéses vagy szerződésen kívüli kötelezettségeinek szándékos megszegéséből eredő 
károkért vonható felelősségre.  Jelen rendelkezés nem érinti a termékfelelősséget, arra a Ptk. szabályai az irányadóak.  

8.2 A Balluff bármilyen más felelőssége kizárt, kivéve a jelen szoftver feltételekben kifejezetten rögzített rendelkezések 
megsértése esetén. 

8.3 Az Ügyfél által tanúsított bármilyen vétkes gondatlanságot figyelembe kell venni.  
8.4 A felelősség fenti korlátozása érvényes a Balluff munkavállalóinak, képviselőinek és/vagy szerveinek, valamint a Balluff 

megbízott kereskedelmi ügynökeinek személyes felelősségére is. 
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9. Határidő - felmondás - használati jog lejárata - visszaszolgáltatás 
9.1 Ha a licenc dokumentáció nem rendelkezik másként, a szerződéses szoftver használatát biztosító licenc  határozatlan 

ideig érvényes.  
9.2 Ha a licenc dokumentáció nem rendelkezik másként, a felek a szerződést egy (1) hónapos felmondási idő betartásával, 

de legkorábban a felmondást követő tárgyhónap utolsó napjára felmondhatják. 
9.3 A Balluff alapos indokkal bármikor jogosult felmondani a használati jogokat azonnali hatállyal a felmondási idő figyelmen 

kívül hagyásával. Ilyen kényszerítő ok, ha az Ügyfél a szerződéses szoftvert a jelen szoftver feltételekben megengedett 
mértéken kívül, vagy módon használja. A Balluff fenntartja a jogot a kártérítési igények érvényesítésére. A törvényes 
jogokat és követeléseket ez nem érinti. 

9.4 A felmondást írásban kell a másik féllel közölni, és az a másik fél általi átvétellel válik hatályossá. 
9.5 Az Ügyfélnek az adott licencszerződéses szoftverhez és a licenc dokumentációhoz kapcsolódó használati joga 

megszűnik (a) a szerződés bármilyen okból történő felmondásával a felmondási idő utolsó napjával, vagy azonnali 
felmondás esetén a felmondás másik fél általi átvételével, vagy (b) csere-szoftver, update vagy upgrade esetén. A (b) 
pont esetén jelen szoftver feltételek érvényesek a csere-szoftverre. 

9.6 Ha az Ügyfél használati joga megszűnik, illetve le kell törölnie vagy meg kell semmisítenie a szerződéses szoftver 
minden adathordozón tárolt példányát, másolatát, beleértve a biztonsági másolatokat és a licenc dokumentációt is. Az 
Ügyfél kérés nélkül köteles ennek a megtörténtét írásban igazolni a Balluff felé. 
 

10. Titoktartás 
10.1 A  licenc dokumentáció, a szoftver és más a Balluff által „bizalmasként” megjelölt vagy más módon bizalmasnak 

tekintett anyagok jelen szoftver feltételek szerint „bizalmas információnak” minősülnek. 
10.2 Az Ügyfél köteles a bizalmas információk szigorú titokban tartására és hogy nem teszi hozzáférhetővé őket harmadik fél 

számára, hacsak az nem szükséges az Ügyfélnek biztosított jogok gyakorlásához a jelen szoftver feltételeknek 
megfelelően.  

10.3 A bizalmas információk védelme érdekében az Ügyfélnek ugyanolyan gondosan kell eljárnia, mintha a saját bizalmas 
információi érdekében járna el.  

10.4 Jelen 10. szakaszban rögzített titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra,  
a) amelyek már nyilvánosan hozzáférhetők vagy a nyilvánosság számára ismertek vagy az Ügyféllel való közlésük 

idején a technológia akkori állását tükrözték, vagy  
b) amelyek később váltak nyilvánosan hozzáférhetővé vagy a nyilvánosság számára ismertté vagy tükrözték a 

technológia akkori állását, az Ügyféltől függetlenül,vagy.  
c) amelyek harmadik félnek való továbbítását vagy hozzáférhetővé tételét a Balluff előzetesen írásban engedélyezte 

az Ügyfél számára. 
A fenti értelemben vett kivételek fennállásának bizonyítása az Ügyfelet terheli. 
 

11. Export korlátozások 
11.1 A felek számára ismert, hogy a szerződéses szoftver export és import korlátozások alá eshet. Különösen a 

licencfeltételek vagy a szerződéses szoftver,  illetve az ahhoz kapcsolódó technológiák használata külföldön 
korlátozások alá eshet. Az Ügyfélnek be kell tartania Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, 
illetve a szoftver használatának helye szerinti állam hatályos export és import ellenőrzési rendeleteit, és minden más 
vonatkozó rendelkezést. Balluff a szerződés teljesítését azzal a fenntartással vállalja, hogy hazai és nemzetközi export 
és import rendeletek vagy más törvényi rendelkezések nem akadályozzák a licenc Ügyfél részére történő átadását. 

11.2 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy nem adja át a szerződéses szoftvert állami hatóságnak a használati jogok 
megadásának felülvizsgálatára vagy további hivatalos engedélyezésre a Balluff előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, 
és nem exportálja a szerződéses szoftvert olyan országokba vagy olyan természetes vagy jogi személyeknek, akikre az 
érvényben levő export rendelkezések értelmében kiviteli korlátozás van érvényben. Ezen túlmenően az Ügyfél felelős 
az érvényben levő törvényi előírásoknak való megfelelésért abban az országban, ahol az Ügyfél bejegyzett székhelye 
található, és azokban az országokban, ahol az Ügyfél és kapcsolt vállalkozásai használják a szerződéses szoftvert. 
 

12. Teljesítés helye - Illetékes bíróság - Alkalmazandó jog  
12.1 A jogviták rendezésére a felek  - amennyiben a jogvita peren kívül nem kerül lezárásra – értékhatártól függően a 

Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki. 
12.2 A szerződéses jogviszonyra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Felek kizárják az áruk 

nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (Bécsi Egyezmény) rendelkezéseinek alkalmazását. 
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