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BALLUFF-ELEKTRONIKA KFT. SZERZŐDÉSES 
FELTÉTELEI TÉRÍTÉS ELLENÉBEN 
SZOLGÁLTATOTT SZOFTVER NYÚJTÁSÁRÓL 
(Kelt: 2021.03. hó) 
 
 
1. Általános információk - Hatály 
1.1 Jelen szoftver-használati feltételek a Balluff-Elektronika Kft. (a továbbiakban: BALLUFF) által a az ügyfélnek (a 

továbbiakban:Ügyfél) szolgáltatásként biztosított szoftverére („Szolgáltatott szoftver”)) vonatkoznak. Más típusú 
szoftver licencekre és jogügyletekre egyéb feltételek vonatkoznak. 

1.2 Az alábbi tételek nem tartoznak a térítés ellenében szolgáltatott szoftver nyújtást szabályozó szerződéses feltételek  
(a továbbiakban: „szoftvernyújtási feltételek”) hatálya alá. A felsorolás magába foglalja – többek között - az 
alábbiakat: (a) standard szoftver licenc biztosítása térítés ellenében; (b) standard szoftver licenc biztosítása 
térítésmentesen; (c) a szoftver telepítése a az Ügyfél helyiségeiben; (d) a változtatható szoftver paraméterek egyéni 
beállítása a az Ügyfél igényeinek megfelelően (testre szabás); (e) egyéni programkiterjesztések a az Üügyfél számára; 
(f) a szoftver interfészeinek a vevő igényeihez való igazítása; (g) a az Ügyfélnél levő felhasználók oktatása, és (h) a 
szoftver frissítései. 

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 A Balluff és az Ügyfél között a szoftver térítésköteles szolgáltatásával kapcsolatban kötött minden megállapodást jelen 
szoftvernyújtási feltételek és a vonatkozó egyedi szerződés tartalmaznak. 

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. A szerződés tárgya – Nyílt forráskódú szoftver 
2.1 A jelen Szoftvernyújtási feltételek tárgya (a) a szoftver online használatának lehetővé tétele térítés ellenében, melyet az 

egyes szerződések és/vagy az érintett termékleírások szabályoznak részletesen (a továbbiakban „Szolgáltatott 
szoftver”), és (b) a térítés ellenében szolgáltatott szoftver használata közben a vevőnél keletkező adatok tárolására 
való szervertárhely biztosítása.  A Szolgáltatott szoftver használata és a szervereken biztosított tárhely a továbbiakban 
együttesen, mint „Szoftverszolgáltatások”. 

2.2 A BALLUFF jogosult alvállalkozókat igénybe venni a tárhely biztosítására. 
2.3 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 
kérésre elérhetővé kell tenni a  az Ügyfél számára a szerződés megkötése előtt vagy legkésőbb a szerződéses szoftver 
átadásakor. 

 
3. Szolgáltatott szoftver nyújtása 
3.1 BALLUFF az Interneten teszi elérhetővé a Szolgáltatott szoftver legfrissebb verzióját az Ügyfél számára térítés 

ellenében az egyedi szerződésben megállapított időtartamra. E célból a BALLUFF a Szolgáltatott szoftvert szerverre 
telepíti, amihez az Ügyfél az Interneten keresztül fér hozzá. 

3.2 A Szolgáltatott szoftver és az Szoftverszolgáltatások aktuális funkcióiról az érintett egyedi szerződések rendelkeznek. 
3.3 Amennyiben szükséges, BALLUFF elküldi az Ügyfélnek a Szoftverszolgáltatások használatához szükséges 

bejelentkezési adatokat. 
3.4 Az alábbiak nem tartoznak a BALLUFF szoftverszolgáltatásainak hatálya alá: (a) ügyfél internetcsatlakozása, (b) Ügyfél 

internetes és egyéb hálózati csatlakozásának karbantartása, fenntartása, és (c) Ügyfél létesítményeiben szükséges 
hardver és szoftver beszerzése és biztosítása. 

 
4. Használati jogok – Licencfeltételek 
4.1 A Szolgáltatott szoftver szerzői jog védelme alá tartozik. A BALLUFF egyszerű, át nem ruházható használati jogot 

biztosít a Szolgáltatott szoftver használatára a vevő részére az Ügyfél saját üzleti céljaira a megállapodott időtartamra. 
Az Ügyfél használati joga általában nem foglalja magába az allicencbe adásra való jogot, de erről az egyedi szerződés 
eltérően rendelkezhet. 

4.2 Egyéb megállapodás hiányában a használati jog nyújtásának előfeltétele, hogy az Ügyfél megfizette BALLUFF számára 
a megállapodás szerinti és esedékes díjakat. 

4.3 Az Ügyfél csak akkor sokszorosíthatja a Szolgáltatott szoftvert, ha az a Szoftverszolgáltatások rendeltetésszerű 
használatához szükséges. A szükséges sokszorosítás magába foglalja a Szolgáltatott szoftvernek a tartós háttértárba 
(RAM) való letöltését, de nem tartalmazza a Szolgáltatott szoftver ideiglenes telepítését vagy tárolását helyi 
adathordozókon (pl. merevlemez, stb.) a vevő által használt hardvereken. Az Ügyfél jogosult a Szoftverszolgáltatásokat 
a BALLUFF által rendelkezésre bocsátott alkalmazásokon keresztül is használni, pl., mobil eszközökön (mobiltelefon, 
tablet, stb.).   

4.4 Az Ügyfél nem jogosult a sajátjától eltérő Szolgáltatott szoftvert vagy adatok használni, sokszorosítani vagy letölteni 
vagy a Szolgáltatott szoftvert harmadik fél számára térítés ellenében vagy térítésmentesen rendelkezésre bocsátani 
vagy hozzáférést biztosítani. Az Ügyfél kifejezetten nem jogosult megváltoztatni a Szolgáltatott szoftver vagy annak 
bármely részének programkódját, a forráskódot visszafejteni, visszafordítani, szétbontani, vagy bármilyen más módon 
meghatározni, vagy a Szolgáltatott szoftverből származó munkákat készíteni. 

 
  



 

– 2 – 

D
oc

.-N
o.

 9
48

52
3.

01
0 

· H
U

 · 
C

21
 

5. Adattárolás – Tárhely biztosítása 
5.1 Az Ügyfél adatainak tárolása előfeltétele a Szoftverszolgáltatások használatának. Személyes adatok feldolgozása 

esetén a 16. pont rendelkezései is alkalmazandók. 
5.2 Ha az Ügyfélnek kell megadnia bizonyos adatokat vagy el kell küldenie bizonyos adatokat a BALLUFF részére a 

Szoftverszolgáltatások használatához, akkor vevő felelőssége biztosítani, hogy az adatok (a) helyesek és (b) az adott 
célra megfelelőek. 

5.3 A BALLUFF az Ügyfélnek az egyedi szerződésben foglaltak szerint biztosít tárhelyet a szerveren való adattárolásra.  
Ha a tárhely már nem elegendő az adatok tárolására, a BALLUFF erről köteles értesíteni az Ügyfelet. A BALLUF-nál 
lévő elérhetőség függvényében az Ügyfél rendelhet még tárhelyet. Ha az egyedi szerződés nem rendelkezik a tárhely 
mennyiségéről, akkor a tárhely mértéke általában az alapszintnek felel meg. Ezt az alapszintet a BALLUFF-nál 
megvalósítható és indokolt körülmények korlátozhatják. 

5.4 Az Ügyfél nem jogosult átruházni ezt a tárhelyet harmadik fél részére sem részben, sem egészében, sem 
térítésmentesen sem térítésért, hacsak erről az egyedi szerződés másként nem rendelkezik. 

5.5 Az Ügyfél vállalja, hogy nem tárol a tárhelyen olyan tartalmat, amelyek feletti rendelkezés, közzététele vagy használata 
jogszabályellenes lenne vagy megsértené harmadik felekkel kötött megállapodásokat. Ez alkalmazandó abban az 
esetben is, ha az Ügyfél harmadik féltől kapott adatokat. 

5.6 A BALLUFF köteles megfelelő intézkedésekkel megelőzni az adatvesztést, és megakadályozni, hogy harmadik fél 
illetéktelenül hozzáférjen az Ügyfél adataihoz. Ennek érdekében a BALLUFF rendszeresen végez biztonsági mentést, 
és a legmodernebb technológiák szerinti tűzfalakat telepít. 

5.7 A BALLUFF jogosult olyan adatgyűjtésre, melyek kizárólagos célja a Szoftverszolgáltatások színvonalának javítása; 
erre a célra BALLUFF eszközöket is igénybe vehet, ha szükséges. 

 
6. Támogatás 
6.1 BALLUFF köteles forró drótot biztosítani, amelyen keresztül megfelelő technikai támogatást, segítséget nyújt a 

szokásos nyitva tartási időben. A forró drót szolgáltatásait igénybe lehessen venni e-mail-en, faxon, vagy telefonon 
keresztül is A forró drót kizárólag a vevő számára a Szoftverszolgáltatások használatával kapcsolatban nyújt 
támogatást. A forró drótra érkező vevői megkereséseket beérkezési sorrendben kell feldolgozni. 

6.2 Elképzelhető, hogy külön Szolgáltatási szint megállapodást (SZSZM) kell kötni a Szoftverszolgáltatások 
igénybevételéhez. A SZSZM-ben – a rendelkezésre állástól függően – egyéb opcionális szolgáltatásokról is meg lehet 
állapodni. A SZSZM rendelkezik a támogatások rendelkezésre állásáról, a hibakategóriákról, valamint a reagálási 
időkről. 

 
7. A Szoftverszolgáltatások rendelkezésre állása - korlátozott hozzáférés 
7.1 A Szoftverszolgáltatásokhoz való átlagos hozzáférés az adott egyedi szerződésből vagy - ha szükséges – a használati 

útmutatóból vezethető le.  
7.2 Műszaki probléma vagy karbantartás miatt az elérhetőség ideiglenesen korlátozható. Ha a Vevő karbantartás miatt nem 

fér hozzá a Szoftverszolgáltatásokhoz, BALLUFF erről – a lehetőségekhez képest és ésszerű határok között - köteles 
értesíteni a vevőt, ha BALLUFF tud a karbantartási munkáról. 

 
8. Ügyfél kötelezettségei 
8.1 A vevő köteles a Szoftverszolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési adatokat biztonságosan tárolni 

úgy, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá, és harmadik fél az adatokkal ne élhessen vissza. Amikor a vevő azt gyanítja, 
hogy a bejelentkezéshez szükséges adatait harmadik fél jogtalanul megszerezte vagy az adatokkal vissza lehet élni, 
akkor köteles erről azonnal értesíteni a BALLUFF-ot. 

8.2 A Szoftverszolgáltatásoknak a vevő részéről való szerződésszerű használatához elengedhetetlen, hogy a vevő által 
használt hardver és szoftver (beleértve a munkaállomásokat, routereket, adatkommunikációs rendszereket, stb.) 
megfeleljenek a Szolgáltatott szoftver aktuális verziója által előírt műszaki követelményeknek, és vevő részéről a 
Szoftverszolgáltatások használatára meghatalmazott felhasználói tudják, hogyan kell használni a 
Szoftverszolgáltatásokat. 

8.3 A vevő saját költségén köteles létrehozni az adatkapcsolatot az Interneten keresztül az általuk használni tervezett 
munkaállomások és a BALLUFF által meghatározott adatátviteli pont között. BALLUFF bármikor jogosult újratervezni és 
újból meghatározni az adatátviteli pont helyét, ha ez szükséges ahhoz, hogy hiba-mentes és zökkenőmentesen 
biztosítsa a Szoftverszolgáltatásokat a vevő részére. Ilyen esetben a vevő köteles kialakítani az adatkapcsolatot az új 
átviteli ponthoz. BALLUFF nem vállal felelősséget az adatok továbbításában vagy hozzáférésében a rajta kívül álló 
okokból bekövetkező akadályokért. 

8.4 A vevő semmilyen módon nem él vissza a Szoftverszolgáltatásokkal és a Szolgáltatott szoftverrel, illetve nem működik 
közre azok nem megfelelő felhasználásában. A vevő nem kísérli meg, hogy maga szerezzen vissza vagy illetéktelen 
harmadik féltől szerezzen vissza információt vagy adatot vagy hozzáférjen a BALLUFF által működtetett programokhoz 
vagy behatoljon a BALLUFF adat hálózataiba. 

8.5 A vevő köteles betartani a Szoftverszolgáltatások és a Szolgáltatott szoftver használatára vonatkozó jogszabályi 
előírásokat, különös tekintettel a vonatkozó törvényekre és jogszabályokra. A vevő nem jogosult olyan adat vagy 
tartalmat feltölteni/hozzáadni a memóriába, amely törvénybe ütközik vagy sérti az ipari tulajdonjogokat vagy szerzői 
jogokat vagy harmadik felek bármely más jogát. 

8.6 Ha lehetséges, a vevő köteles az általa a BALLUF-nak elküldött adatokról és tartalmakról rendszeresen, az érintett 
kockázat mértékével arányosan biztonsági mentéseket készíteni, és saját biztonsági mentéseket létrehozni annak 
érdekében, hogy adat- és információvesztés esetén ezeket helyre lehessen állítani; vevő különösen köteles a BALLUFF 
által biztosított minden lehetőséget igénybe venni adatmentés céljára a saját eredeti felelősségi területén. Adatküldés 
előtt a vevő köteles ellenőrizni az adatok adat és információk vírusmentességét, és köteles az elérhető legújabb 
technológiák szerinti vírusölő programokat használni. 
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9. A szolgáltatás díja – fizetési feltételek 
9.1 A Szoftverszolgáltatások használatáért fizetendő díj összegét  az egyedi szerződés rögzíti. A díj fizethető egy 

összegben, ismétlődő (pl. havi) fizetéssel, vagy egyedi összegekkel. A díj lehet fix összeg és/vagy mennyiségek vagy a 
szolgáltatás terjedelme alapján megállapított összeg. 

9.2 A szolgáltatás díjai nettó árak, amelyeken felül fizetendők az alkalmazandó adók. 
9.3 BALLUFF a vevő ismétlődő fizetései előre kiszámlázza a szerződésben rögzített szolgáltatási időszakra (pl. havonta, 

évente). Amennyiben a szolgáltatás díja mennyiségeken vagy a szolgáltatás terjedelme alapján lett megállapítva, a 
BALLUFF utólag állítja ki a számlát. 

9.4 BALLUFF mindaddig fenntartja a Szoftverszolgáltatásokkal és a Szolgáltatott szoftverrel kapcsolatos összes jogot, amíg 
a BALLUFF részéről a vevővel szemben felmerülő összes követelés nincs rendezve. 

 
10. Hibákkal kapcsolatos követelések 
10.1 BALLUFF felelős azért, hogy az egyedi szerződésben rögzített mértékben biztosítsa a Szoftverszolgáltatások 

működését és funkcionális képességeit. 
10.2 A Szoftverszolgáltatásokról kapott megfelelő hibabejelentés esetén a BALLUFF köteles ezeket észszerű időn belül saját 

belátása szerinti időben elhárítani vagy az érintett szolgáltatásokat ismételten nyújtani. 
10.3 A vevő köteles a Szoftverszolgáltatásoknál észlelt hibákat/problémákat/működési zavarokat azonnal írásban bejelenteni 

BALLUFF-nak és jelezni, hogy a hibák/problémák/működési zavarok hogyan és milyen körülmények mellett 
jelentkeztek.  

10.4 A vevő köteles segíteni BALLUFF-ot a hibaelhárítás során, így átadja mindazokat a dokumentációkat és – különösen – 
hozzáférést biztosít mindazokhoz a dokumentumokhoz, adatokhoz stb., amelyek BALLUFF számára a 
hibák/problémák/működési zavarok elemzéséhez és elhárításához szükségesek  

10.5 Ha a hibabejelentés megvizsgálása után az a megállapítás születik, hogy a hiba/probléma/működési zavar nem a 
BALLUFF-nak tudható be, a BALLUFF kiszámlázhatja a vizsgálat és - ha szükség van rá - hiba/probléma/működési 
zavar elhárításának díját a vonatkozó árakon.  

10.6 Amennyiben ezt követően a teljesítés BALLUFF-nak felróható okok miatt meghiúsul, akkor vevő – az általa szintén 
észszerűen megállapított idő elteltével – jogosult arányosan csökkenteni a megállapodás szerinti szolgáltatás díjat arra 
az időszakra, amely alatt a Szoftverszolgáltatások nem álltak a szerződés szerint mértékben vevő rendelkezésére. A 
díjfizetést csak olyan mértékben szabad csökkenteni, amilyen mértékben a Szoftverszolgáltatások teljesítése hibásnak 
mutatkozott. 

10.7 A díjfizetés csökkentése mellett másik lehetőség, hogy BALLUFF a szolgáltatási szerződés érvényességét díjmentesen 
meghosszabbítja a vevő számára azzal az időszakkal, ami alatt a Szoftverszolgáltatások nem voltak elérhető vevő 
számára a szerződésben rögzített feltételek szerint. 

 
11. Felelősség a jogosultság megsértése esetén 
11.1 Ha harmadik fél igényt jelent be a vevővel szemben ipari tulajdonjogának a szerződéses szoftver használatából fakadó 

megsértése miatt, az ügyfélnek erről írásban azonnal értesítenie kell BALLUFF-ot. BALLUFF saját választása szerint 
vagy teljesíti a követelést saját költségén, vagy elutasítja a követelést, vagy egyezség útján lezárja a jogvitát. Az ügyfél 
kizárólagosan felhatalmazza BALLUFF-ot, hogy döntsön a jogi védelemről és az egyezségi tárgyalásokról. Az ügyfél 
eseti alapon megadja BALLUFF számára a szükséges felhatalmazást és elvárható mértékben támogatja BALLUFF-ot a 
védekezésben. 

11.2 Ha jogosultság megsértése miatt a szolgáltatott szoftver szerződés szerinti használata akadályba ütközik, 
BALLUFF-nak megfelelő időn belül orvosolnia kell az ipari tulajdonjog megsértéséhez vezető okot. Ez 
BALLUFF saját választása szerint történik, amikor is BALLUFF fenntartja magának a jogot, hogy az 
észszerűség keretein belül a szolgáltatott szoftver használatát folytassák vagy módosítja vagy egy másikkal 
helyettesíti azt. 

11.3 BALLUFF csak akkor tehető felelőssé a tulajdonjogok megsértéséért, ha a szolgáltatott szoftvereket a szerződés szerint 
használták.  Megszűnik BALLUFF felelőssége, ha a szolgáltatott szoftvert az ügyfél vagy harmadik fél módosította, vagy 
nem a BALLUFF által rendelkezésre bocsátott, vagy általa előzetesen írásban nem jóváhagyott programokkal vagy 
adatokkal kombinálta, átruházta vagy használta, és ebből fakadóan harmadik fél  igénye ebből fakad. 
Ha BALLUFF ellen igényt jelentenek be,  az ügyfél köteles mentesíteni BALLUFF-ot  ez alól az első kérésre. 

11.4 A  az ügyfél kártérítési igényeire a 12. szakaszban leírt korlátozások vonatkoznak. 
 

12. Felelősség 
12.1 A BALLUFF felelősséggel tartozik a szolgáltatott szoftver hibája miatt keletkezett vagy más szerződéses vagy 

szerződésen kívüli kötelezettségének megszegésével okozott károkért és a  felróható magatartásával okozott költségek 
megtérítéséért (a továbbiakban „károk”) a megfelelően, különös tekintettel a jogellenes károkozásért, csak 
szándékosság illetve súlyos gondatlanság esetén. A fenti korlátozott felelősség nem terjed ki az életveszélyes, végtagot 
érintő, vagy egészséget veszélyeztető sérülésekre, garanciális kötelezettségekre vagy a beszerzés során felmerülő 
kockázatokra, a szerződés súlyos megszegésére, valamint a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti felelősségre. 

12.2 A súlyos szerződésszegésből eredő károkért való felelősség azoknak a tipikus szerződéses veszteségeknek a 
megtérítésére korlátozódik, amiknek a lehetséges bekövetkezésével BALLUFF-nak az általa ismert körülmények között 
tisztában kellett lennie és előre kellett látnia, kivéve a szándékosságot vagy súlyos gondatlanságot vagy életveszélyes, 
végtagot érintő, vagy egészséget veszélyeztető sérüléseket, garanciális kötelezettségeket vagy a beszerzés során 
felmerülő kockázatokat, valamint a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti felelősséget. 

12.3 A 12.3 szakasz értelmében tipikus szerződéses, előre látható veszteségek a következők: 
a) veszteséget okozó eseményenként: az érintett egyedi szerződés nettó értékét meg nem haladó veszteségek 

összege. ismétlődő bevétel esetén: a vevő által a szolgáltatott szoftver használatáért az utolsó negyedévben fizetett 
díj mértékét meg nem haladó veszteségek összege. 

b) naptári évenként: a nettó árbevétel összegét nem meghaladó maximum veszteség, amilyen értékben a vevő az 
előző naptári évben szolgáltatott szoftvert vásárolt a BALLUFF-tól. A szerződéskötés első évében a nettó árbevétel 
összegét nem meghaladó maximum veszteség, amilyen értékben a vevő a veszteséget okozó esemény előtt 
szolgáltatott szoftvert vásárolt a BALLUFF-tól. 
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12.4 A 12.2 szakasz értelmében a tipikus előre látható veszteségek közé nem tartoznak bele a közvetett veszteségek (mint 
például elmaradt bevétel vagy termelés megszakadása miatt elmaradt veszteségek) 

12.5 A fenti rendelkezésektől függetlenül a BALLUFF által a vevőnek fizetendő kártérítési összeg megállapításakor 
BALLUFF javára figyelembe kell venni a BALLUFF gazdasági körülményeit, az üzleti kapcsolat típusát, célját és 
időtartamát, a vevő vétkességét és/vagy a kárhoz való hozzájárulását a magyar Polgári Törvénykönyv szerint.  
A BALLUFF által viselendő kompenzációs kártérítésnek, költségtérítésnek arányosnak kell lennie a szolgáltatott 
szoftver értékével. 

12.6 A felelősségkorlátozások az alvállalkozókra vagy képviselőkre is egyformán érvényesek. 
12.7 A bizonyítási teherben az ügyfél hátrányára bekövetkező bármilyen változás nincs összefüggésben a fenti 

rendelkezésekkel. 
12.8 A szerződés súlyos megszegése a 12.1. és 12.2-es pont értelmében olyan kötelezettség megszegését jelneti, amely 

kötelezettséget teljesíteni kell ahhoz, hogy a szerződés feltételei teljesüljenek és amely teljesítésében a vevő bízhat.  
12.9 BALLUFF csak akkor felelős az adatok helyreállításáért, ha a vevő megtett minden szükséges és megfelelő 

adatbiztonsági óvintézkedést (biztonsági mentés), és biztosította, hogy a gépileg olvasható formátumban levő 
adatanyagból az adatok ésszerű ráfordítással helyreállíthatók. 

 
13. A Szoftverszolgáltatások illetéktelen felhasználása- Blokkolás 
13.1 Amennyiben a Szoftverszolgáltatásokat illetéktelen harmadik fél használja vevő bejelentkezési azonosítóival, úgy a 

polgári felelősség keretein belül vevőt terhelik az ezzel kapcsolatban felmerülő díjak és költsége mindaddig, amíg meg 
nem érkezik vevő bejelentése és kérelme, melyben kéri a bejelentkezési azonosítók megváltoztatását vagy bejelenti 
azok elvesztését vagy ellopását és addig a mértékig, amennyire vevő felelős az illetéktelen harmadik fél által elkövetett 
hozzáférésért. 

13.2 BALLUFF jogosult azonnal blokkolni a memóriát, ha alapos gyanú merül fel, hogy a tárolt adat illegális és/vagy sérti 
harmadik felek jogait. Megalapozottnak tekinthető a törvényellenesség és/vagy jogsértés gyanúja akkor, ha erről 
bíróság, hatóság, és vagy más harmadik fél tájékoztatja Balluff-ot. Balluff azonnal köteles értesíteni vevőt a blokkolásról 
és annak okáról. A blokkolás akkor oldható fel, ha a gyanú kizárható. 

 
14. A szerződés időtartama és felmondása 
14.1 A felek között létrejött egyedi szerződés a benne rögzített időtartamra érvényes. Ha a felek nem állapodnak meg 

időtartamban, az egyedi szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződés minimális időtartamát és a felmondásának 
módjait az egyedi szerződés rögzíti. 

14.2 Ismétlődő fizetés esetén BALLUFF azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a vevő  
a) késedelemben van, mert elmulasztotta megfizetni a szolgáltatási díjat vagy annak jelentős részét két egymást 

követő határidőre vagy  
b) késedelemben van, mert elmulasztotta megfizetni a szolgáltatási díjat az ismétlődő fizetendő össze kétszeresével 

megegyező mértékben két határidőt is meghaladó időszak alatt.  
Ilyen esetekben a vevő nem jogosult a megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére. 

14.3 Egyéb tekintetben a szerződésnek az alapos indokkal történő felmondásának joga nem változik. 
14.4 A szerződés felmondása kizárólag írásban vagy elektronikus úton történhet. 
14.5 Amennyiben az egyedi szerződést felmondják, BALLUFF jogosult véglegesen törölni az egyedi szerződéssel érintett 

adatokat a felmondás hatályba lépése után 30 naptári nap után és az esetleges adatmegőrzési időszakok lejáratakor. A 
fentiektől függetlenül az adatkezelési törvény rendelkezései alapján BALLUFF esetleg köteles lehet személyes adatokat 
ennél korábban is törölni. 

 
15. Vis major 
15.1 A kötelező határidőket indokolt mértékben meg lehet hosszabbítani, ha a hozzájuk tartozó nem-teljesítés vis major 

okokra vezethető vissza, azaz olyan előre nem látható eseményekre, amelyekre BALLUFF-nak nincs befolyása és 
amelyekért BALLUFF nem felelős (különösen - de nem kizárólag - hatósági intézkedéseket és rendeleteket (függetlenül 
ezek alkalmazandóságától), háború, forradalom, embargó, pandémia, járvány, tűz, földrengés, áradás, vihar, robbanás 
vagy egyéb természeti katasztrófa. Ez akkor is érvényes, ha az ilyen esemény a késedelem ideje alatt következik be. 

15.2 Ha a BALLUFF vis major miatt észszerű időn belül nem tudja biztosítani a Szoftverszolgáltatásokat (15.1. pont), akkor 
mindkét félnek jogában áll részben vagy egészben elállni az érintett egyedi szerződéstől. Ilyen alapon történő elállás 
miatt kárigénnyel nem lehet fellépni.  

 
16. Adatvédelem 
16.1 BALLUFF és a vevő köteles betartani a vonatkozó adatvédelmi törvény előírásait. 
16.2 Ha BALLUFF adatfeldolgozóként személyes adatot dolgoz fel vevőnek, a felek adatfeldolgozási megállapodást kötnek a 

GDPR 28. §-a alapján. Ilyen esetben vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni BALLUFF-ot. 
 
17. Export korlátozások 
17.1 A felek számára ismert, hogy a szerződéses szoftver export és import korlátozások alá eshet. Különösen a 

licencfeltételek vagy a szolgáltatott szoftver ill. az ahhoz kapcsolódó technológiák használata eshet külföldön 
korlátozások alá. A  az ügyfélnek be kell tartania Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok 
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 annak teljesítését. 

17.2 A az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy nem adja át a szolgáltatott szoftvert állami hatóságnak a használati jogok 
megadásának felülvizsgálatára vagy további hivatalos engedélyezésre a BALLUFF előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül, és nem exportálja a szolgáltatott szoftvert olyan országokba vagy olyan természetes vagy jogi személyeknek, 
akikre az érvényben levő export rendelkezések értelmében kiviteli korlátozás van érvényben. Ezen túlmenően a vevő 
felelős az érvényben levő törvényi előírásoknak való megfelelésért abban az országban, ahol a vevő bejegyzett 
székhelye található, és azokban az országokban, ahol a vevő és kapcsolt vállalkozásai használják a szolgáltatott 
szoftvert. 
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18. Teljesítés helye - Illetékes bíróság - Alkalmazandó jog 
18.1 A jelen szoftvernyújtási feltételekből eredő minden jog és kötelezettség tekintetében a teljesítés helye mindkét fél 

számára a BALLUFF bejegyzett székhelye. 
18.2 A jogviták rendezésére a felek - amennyiben a jogvita peren kívül nem kerül lezárásra - Veszprémi Járásbíróság, illetve 

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

nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (Bécsi Egyezmény) rendelkezéseinek alkalmazását.  
 
 
 
Balluff-Elektronika Kft. 
Pápai út 55. 
8200 Veszprém 
Tel.: +36 88 421 808 
Fax: +36 88 423 439 
saleshu@balluff.hu 
www.balluff.hu 


