Könyvelness Végfelhasználói Licencszerződés
Ezen Könyvelness Végfelhasználói Licencszerződés Végfelhasználó, mint természetes vagy jogi személy és a
Könyvelness Kft. (2013 Pomáz, Katona József utca 17/A, Adószám: 14470743-2-13, cégjegyzékszám: 01-10041004) között jött létre Könyvelness ügyviteli szoftver tárgyában. A szerződés tárgya számítógépes ügyviteli
szoftver nem kizárólagos felhasználói joga, mint Termék. A Könyvelness Kft. a szoftvert és a hozzá
kapcsolódó elektronikus írásos anyagokat (felhasználói útmutató) is internetes hozzáféréssel kínálja
Végfelhasználó rendelkezésére.
A vásárlást megelőzően Végfelhasználó tájékozódott a Termék tartalmáról, s ezen adatok birtokában köti e
szerződést. Amennyiben e szerződés keltét követő három hónapon belül Végfelhasználó mégis úgy vélné,
hogy a szoftver tartalma mégsem felel meg számára, úgy egyéb indoklás nélkül írásban jelezve szándékát
elállhat e szerződéstől, s ebben az esetben visszakapja a szoftver árát, ő maga pedig elveszti a szoftver
használatának jogosultságát, összességében e két lépéssel felek a szerződés előtti állapotot állítják vissza.
A Könyvelness Ügyviteli Program elsősorban egyszerű ügyfeleket kezelő könyvelőirodák és könyvelési
szolgáltatásokat nyújtó egyéni vállalkozók ügyviteli programja, nem pedig vállalatirányítási programrendszer.
A Könyvelness Kft. nem állítja, hogy a program alkalmas bármilyen összetettségű vállalkozás adatainak
feldolgozására, a termék kizárólag olyan funkciókkal bír, melyek a demó változatban is szerepelnek.
Előfordulhat, hogy Végfelhasználó olyan céget is megkísérel majd a programmal könyvelni, melynek
nyilvántartási, adatfeldolgozási igényei meghaladják a Könyvelness célját. Ez nem róható fel a Könyvelness
Kft.-nek és nem képezheti alapját semmilyen a Könyvelness Kft.-vel szembeni fejlesztési vagy pénz
visszafizetési elvárásnak. Amennyiben megrendelő igényei a szerződés keltét követő három hónapon túl
meghaladnák a Könyvelness tartalmát, abban az esetben Könyvelness Kft. stratégiai ügyviteli szoftver
értékesítő partnereihez irányítja Végfelhasználót, hogy tőlük szerezzen be újabb szoftvert, de az ilyen
beszerzés ára Végfelhasználót terheli.
A termék telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Végfelhasználó
kötelezőnek fogadja el jelen szerződés feltételeit. Amennyiben Végfelhasználó jelen szerződés ellenértékét
díjbekérőn vagy számlán szereplő fizetési határidőig nem fizette meg, úgy ezen szerződés automatikusan
megszűnik és felek az eredet állapotot állítják vissza. Jelen szerződés nem alkalmazható demó programokra,
mindössze demó program felhasználása által nem jön létre felek között szerződés.
A szoftver, valamint beépített jogcímei stb. a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint
egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Végfelhasználó a szoftver
megvásárlásával használati jogot szerez, nem pedig a termék tulajdonjogát. A szerzői jog (copyright)
tulajdonosa a Könyvelness Kft.
A szerződés egy Végfelhasználó által hiánytalanul kitöltött és aláírt másolatának a Könyvelness Kft. számára
történő visszaküldése nélkül a Könyvelness Kft.-re semmilyen kötelezettség nem hárul.
E szerződés időtartama egy év, mely idő alatt Végfelhasználó jogosult a szoftverek frissebb verzióinak
internetről való letöltésére és telepítésére. A számlázó programot kivéve Végfelhasználó a szerződés lejárta
után továbbra is jogosult a szoftver legutolsó verziójának használatára abban az esetben is, ha újabb évre
szoftvermegújulást nem rendel. Ebben az esetben azonban nem jogosult letölteni újabb frissítéseket és
tudomásul veszi, hogy jogosulatlanul letöltött frissítésű szoftver feltehetően nem fog futni számítógépén,
Könyvelness Kft. pedig nem köteles ilyen problémái megoldására.
Végfelhasználó tudomásul vette, hogy Könyvelness Kft. fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa a
szoftver telepítési és regisztrálási módját úgy, hogy az ne sértse Végfelhasználó azon jogát, hogy a korábban
szerződésben vagy számlán rögzített tartalommal továbbra is használhassa a Szoftvert. Amennyiben
felhasználó több céges szoftvert rendel, úgy technikai okokból valamennyi más szoftver modult is, csak
ugyanolyan cégszám számára tud rendelni. Számlázó szoftver azonban csak egy céges verzióban érhető el.
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A Könyvelness Kft. fenntartja a jogot mind a szoftveren, mind pedig a dokumentáción való változtatáshoz, a
Termék továbbfejlesztéséhez, amivel együtt járhat képernyők, nyomtatványok és programfunkciók változása.
Végfelhasználó hozzájárul, hogy a Könyvelness Kft. a Végfelhasználó olyan adatait tárolja, melyek lehetővé
teszik számára, hogy elektronikus vagy írásos kommunikációban beazonosítsa, számára frissítéseket,
ismertetéseket, promóciós anyagokat küldhessen. Ezen adatok tárolása lehetővé teszi Végfelhasználó
számára, hogy bizonyos termékek és eleve nyújtott vagy a későbbiekben megrendelt szolgáltatások megléte
esetén, Végfelhasználó internetről frissítéseket, elektronikus kézikönyveket és egyéb elektronikus anyagokat
tölthessen le.
Végfelhasználó által bármilyen céllal a Könyvelness Kft.-nek küldött anyagokért, adatbázisokért, azok
tárolásáért a Könyvelness Kft. nem vállal felelősséget, viszont azokat harmadik félnek a törvények betartása
mellett és Végfelhasználó engedélye nélkül nem adja át.
A Könyvelness Kft. a Termékre jelen szerződéstől számított 365 napig Ptk. 308 §-a szerinti szavatosságot
biztosít. A Könyvelness Kft. szavatolja, hogy a program legalább a felhasználói leírásban megadott működést
megvalósítja. Ezen dokumentum a számlával együtt igazolja, hogy Végfelhasználó jogtiszta szoftvert használ
arra az időszakra, melyről ez a szerződés szól. A Könyvelness Kft. semmilyen más igazolást nem állít ki ezen
dokumentumon kívül. Amennyiben Végfelhasználó e szerződéssel számlázó program használatára is
jogosultságot szerez, úgy e dokumentum igazolja, hogy a számlázó program megfelel a számlakibocsátás
idejében hatályos, többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet előírásainak.
Amennyiben megrendelő a szoftver használatát akadályozó szoftverhibát észlel, úgy erről a jelzést a szoftver
hivatalos honlapján jelzett e-mail címre juttatja el. A Könyvelness Kft. a kijavított szoftvert 30 napon belül
honlapjáról letölthetővé teszi. Esztétikai apróság vagy más olyan kis jelentőségű szoftverhiba javítására, mely
a Végfelhasználót nem akadályozza a szoftver alapvető rendeltetésének megfelelő funkciók ellátásában, a
Könyvelness Kft.-nek 90 nap áll rendelkezésére.
Az e-mailes kommunikáció egy éven belül egy alkalommal használható használható még szoftvertelepítési
nehézségek elhárítására. Szoftverhasználati kérdések feltevésére a termék honlapjának Fóruma szolgál, de a
Könyvelness Kft. nem álltja, hogy Végfelhasználó valamennyi kérdését megválaszolja, sem pedig azt nem
garantálja, hogy ki és mennyi idő múlva válaszolja meg ezeket a kérdéseket. A megválaszolásra Könyvelness
Kft.-t nem vállal kötelezettséget, jó hírének fenntartása viszont a kérdések megválaszolására és a más
felhasználók által érkező válaszok kontrollálására, moderálására serkenti.
Végfelhasználó ezen szerződéssel nem szerez jogosultságot más szolgáltatásra, így tehát nem része e
szerződésnek telefonos vagy más ügyfélszolgálat. A Könyvelness Kft. nem ígéri meg, de nem is zárja ki
annak lehetőségét, hogy vele vagy stratégiai partnereivel Végfelhasználó szoftverhasználatot támogató
ügyfélszolgálati szerződést köthessen.
A teljesség igénye nélkül felsorolva, egyebek mellett nem tárgya e szerződésnek a szerződés keltét követő
egy éven túli időre szóló szabályok megvalósítása a szoftverben; Végfelhasználó egyedi elképzeléseinek
megvalósítása a szoftverben; ügyviteli vagy logikai hibák vizsgálata Végfelhasználó adataiban; olyan
változtatás vagy fejlesztés, ami sértené a Szoftver szabályoknak megfelelő működését, egységességét,
moduljainak integritását vagy más felhasználók érdekeit; olyan szabályok szerinti működés megvalósítása a
szoftverben, melyeknek megfelelő funkciókat a szoftver eredetileg sem tartalmazott; kiszállási díj;
rendelkezésre állás; adatfeldolgozás; adatbázis javítás; távkarbantartás; adatfogadás; adattovábbítás;
hardver elemzés, javítás, karbantartás; rendszergazdai feladatok.
Könyvelness Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért ide értve, de teljesség
nélkül felsorolva, így más lehetőséget nem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti
tevékenység félbeszakadása, más anyagi veszteség, mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt
működéséből ered. Könyvelness Kft. felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ennek
megfelelően az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Végfelhasználó által vásárolt Szoftver
felhasználói jogának ellenértékeként kifizetett összeget. Végfelhasználó ennek ismeretében köti e szerződést.
A szavatosság nem terjed ki Végfelhasználó vagy megbízottja által a programfuttatási környezet
beállításainak megváltoztatása által vagy a számítógép hardverének vagy operációs rendszerének, illetve

Könyvelness Végfelhasználói Licencszerződés

2. oldal / 3

más szoftverek által okozott hibákra, valamint frissítések kései vagy elmulasztott telepítése által keletkezett
hibákra.

Megrendelő adatai:
Végfelhasználó (cég) neve
Adószáma
Számlázási cím
Levelezési cím
Kapcsolattartó / Email cím
Tel / Fax
Megrendelt termék:
Program / csomag:

I. Kategória

c Könyvelőirodai Könyvelness Program

c (3.cég)

II. Kategória

III. Kategória Korlátlan

c (5.cég)

c (10.cég)

c (Korlátlan)

c (5.cég)

c (10.cég)

c (Korlátlan)

Modulok: Kettős könyvelés; Egyszeres könyvelés;
Pénztár; Tárgyi eszköz

c Céges Könyvelness Program
Modulok: Kettős könyvelés, Pénztár, Tárgyi
eszköz, Számlázó

c (1.cég)

Egyedi Programcsomag:
c Kettős könyvelés Könyvelness Program
c Pénztár Könyvelness Program

c (1.cég)

c Tárgyi eszköz Könyvelness Program
c Egyszeres Könyvelness Program
c Számlázó Könyvelness Program

Végfelhasználó

c (1.cég)

Könyvelness Kft.

Dátum: ____________________________
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