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FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL!
Hacsak egy Ön és az Esri közötti, aláírt licencmegállapodás felül nem bírálja mindezt, az Esri kizárólag abban az
esetben kíván Önnek licencelt Termékeket nyújtani, ha Ön e Licencmegállapodás minden feltételét elfogadja. Kérjük,
figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket. A Termékeket Ön kizárólag e Licencmegállapodás feltételeinek
elfogadása után használhatja. Ha nem fogadja el a feltételeket, kattintson az alábbi, „Nem fogadom el a
Licencmegállapodást” hivatkozásra; ezután igényelheti a vonatkozó, kifizetett díjak visszatérítését.
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
(E204 2014. 06. 13)
E Licencmegállapodás a következő felek között jött létre: Ön („Licencvevő”) és az Environmental Systems Research
Institute, Inc. („Esri”), amely egy kaliforniai vállalat; a székhelye: 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100
USA.
ÁLTALÁNOS LICENCFELTÉTELEK
1. CIKK – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Értelmező rendelkezések E Licencmegállapodás szövegében az alábbi szavakat, kifejezéseket, szakkifejezéseket az itt
megadott értelemben kell használni:
„Engedélyezési kód(ok)”: kulcsok, engedélyezési számok, feljogosító kódok, belépési hitelesítő adatok, aktiváló
kódok, tokenek, felhasználói fiók felhasználónevei és jelszavai, illetve más, valamely Termék felhasználásához
szükséges módszerek.
b. „Béta”: a Termékek minden alfa-, béta- vagy előzetes verziója.
c. A „Kereskedelmi alkalmazásszolgáltatói használat” vagy „Kereskedelmi ASP-használat” olyan tevékenység, amely
bevételszerzés céljából, Hozzáadott értékkel rendelkező alkalmazáson keresztül biztosít hozzáférést a Szoftverhez
vagy az Online Serviceshez. Ilyen bevételnek minősülnek például az előfizetési, szolgáltatási vagy bármilyen más
típusú tranzakciós díjak, valamint az esetinél jelentősebb reklámbevételek.
d. A „Tartalom” kifejezés jelentése megegyezik a 3. kiegészítésben megadottal.
e. „Adatok”: az Esri vagy harmadik személy által biztosított minden digitális adatkészlet, beleértve a teljesség igénye
nélkül a földrajzi vektoradat-koordinátákat, raszteradat-jelentéseket vagy társított táblázatos attribútumokat,
függetlenül attól, hogy a Szoftverrel vagy az Online Services-szel csomagban, vagy tőlük függetlenül biztosították
őket.
f. „Telepítési licenc”: olyan licenc, amely lehetővé teszi a Licencvevő számára, hogy egy adott Szoftvert és a hozzá
kapcsolódó Engedélyezési kódokat harmadik személyek számára allicencbe adja.
g. „Dokumentáció”: minden, a Szoftverhez mellékelt felhasználói referenciadokumentáció.
h. „Online Services”: bármely, tárolásra, kezelésre, közzétételre használt, internetalapú térinformatikai rendszer, az
Esri vagy a licencjogosultjai által szolgáltatott alkalmazásokat és az ezekhez kapcsolódó API-kat is beleértve, de az
Adatok és a Tartalom kivételével, amelyek térképeket, adatokat és más információkat használnak.
i. „Megrendelési dokumentáció”: minden olyan árajánlat, megrendelés vagy más irat, amely azonosítja a Licencvevő
által megrendelt Termékeket.
j. „Örök licenc”: licenc egy Termék egy olyan verziójának, amelyre vonatkozóan megfizették a megszabott
licencdíjat, – amennyiben az Esri vagy a Licencvevő a jelen Licencmegállapodásban engedélyezett módon nem
mondja fel – időkorlátozás nélküli használatára vonatkozó licenc.
k. „Termék(ek)”: e Licencmegállapodás alapján használatba adott Szoftverek, Adatok, Online Services és
Dokumentáció.
l. „Minta (Minták)”: Termékek mintakódjai, mintaalkalmazásai, beépülő moduljai vagy mintabővítményei.
m. „Szolgáltatási időszak(ok)”: valamely Online Services előfizetéshez járó, a Megrendelőlapon meghatározott
mennyiségű cserealap. Minden egyes Szolgáltatási időszak lehetővé teszi a Licencvevő számára, hogy előre
a.
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meghatározott mértékben Online Servicest vegyen igénybe. Ez a mérték az igénybe veendő Online Services
fajtájától függ. Az Online Services igénybevételével a Szolgáltatási időszak automatikusan levonásra kerül a
Licencvevő számlájáról, a rendelkezésre álló darabszám erejéig. Lehetőség van további Szolgáltatási időszak
vásárlására, a 3. kiegészítésben ismertetett módon (amely a http://www.esri.com/legal weboldalon is olvasható).
„Szoftver”: az Esri által engedélyezett webhelyről elért vagy onnan letöltött, illetőleg bármilyen adathordozón,
bármilyen formátumban – így biztonsági mentésekként, frissítésekként, szervizcsomagokként, javításokként,
gyorsjavításokként, illetve engedélyezett összevont példányokként – átadott, szabadalmaztatott Esri
szoftvertechnológia vagy annak bármely része, az Adatokat kivéve.
„Határozott időre szóló licenc”: licenc vagy hozzáférés biztosítása valamely Termék használatához korlátozott
időtartamra („Határozott idő”), illetve előfizetés vagy tranzakció alapján.
Az „Értéknövelt alkalmazás” a Licencvevő által bármely Szoftver, Adat vagy Online Services termék engedélyezett
használatával együttesen történő használatra fejlesztett alkalmazást jelent.

2. CIKK – SZELLEMI TULAJDONJOGOK ÉS A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
A Termékekre licencet adnak, nem pedig értékesítik őket. A Termékek és azok minden másolata az Esri és licencadói
tulajdonát képezi, amelyet az Egyesült Államok szellemi tulajdonra és a szerzői jogvédelemre vonatkozó törvényei, valamint
az ebben a tárgyban hatályos nemzetközi jogszabályok, szerződések és egyezmények védenek, az üzleti titkokra vonatkozó
jogszabályokat is ideértve. A Licencvevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden ésszerű intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza a Termékek jogosulatlan használatát, sokszorosítását, forgalmazását vagy nyilvánosságra
hozatalát. Az Esri és a harmadik személy licencadói minden, e Licencmegállapodásban kifejezetten át nem ruházott jogot
fenntartanak, a Termékek módosításának és fejlesztésének jogát is beleértve.
3. CIKK – A LICENC MEGADÁSA
3.1. A Licenc megadása Az Esri személyre szóló, nem kizárólagos, másra át nem ruházható használati engedélyt ad a
Licencvevő részére kizárólag azért, hogy a Termékeket az alkalmazandó Megrendelési dokumentumokon meghatározottak
szerint használja, (i) amelyekre megfizették a megszabott licencdíjat, (ii) e Licencmegállapodásban foglaltakkal, valamint a
Licencvevő által megrendelt, az Esri vagy felhatalmazott forgalmazója által engedélyezett konfiguráció szerint, valamint (iii)
a vonatkozó Időtartamon belül, illetve amennyiben ilyen Időtartam nem alkalmazandó vagy nincs meghatározva, úgy
mindaddig, amíg az alábbi 5. cikk alapján a licencet meg nem szüntetik. A 4. cikkben megadott Használati terjedelem mellett
egyes Termékekre az 1. melléklet – A használat terjedelme (E300) dokumentum tartalma is alkalmazandó. Az 1., 2., 3. és 4.
kiegészítések együttesen magukban foglalják a következőt: 1. melléklet – A használat terjedelme (E300), és a
http://www.esri.com/legal/software-license weboldalon is olvashatók. A Kiegészítések kizárólag az adott Kiegészítésben
konkrét módon azonosított Termékekre vonatkoznak. 1. melléklet – A használat terjedelme (E300) dokumentum a következő
Terméktípusokra vonatkozóan tartalmaz Kiegészítéseket (ezek hivatkozásként e megállapodás részét képezik):
a.
b.
c.
d.

Szoftver. A konkrét Szoftvertermékek felhasználási feltételeit az 1. kiegészítés határozza meg.
Adatok. Az Adatok felhasználási feltételeit a 2. kiegészítés határozza meg.
Online Services. Az Online Services felhasználási feltételeit a 3. kiegészítés határozza meg.
Korlátozott használatú programok. A kereskedelmi forgalomba nem kerülő, nonprofit, illetve oktatási vagy egyéb
célokra korlátozottan használható programok felhasználási feltételeit a 4. kiegészítés határozza meg.

3.2 Próba- és bétalicenc A próbalicenc vagy bétaprogram alapján megszerzett Termékek kizárólag próba- és tesztcélokra
szolgálnak; a kereskedelmi célú hasznosításuk tilos. Minden ilyen jellegű felhasználás a Licencvevő kockázata; a Termékek
nem jogosultak az Esri vagy a forgalmazó által nyújtott karbantartásra.
4. CIKK – A HASZNÁLAT TERJEDELME
4.1 Engedélyezett felhasználási módok
a.

A Licencvevőnek nyújtott Termékek esetében a Licencvevő
1.
2.

a Termékeket elektronikus tárolóeszköz(ök)re telepítheti és ott tárolhatja;
archivált másolatokat és rendszeres biztonsági mentéseket készíthet;
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

telepítheti a Szoftver újabb változatát, és azt egy maximum hat (6) hónapig tartó, ésszerű átállási időszak alatt a
helyettesítendő változattal párhuzamosan használhatja, feltéve hogy bármelyik változat telepítése nem haladja meg a
Licencvevő számára nyújtott licencek mennyiségét; ezt követően a Licencvevő összességében nem jogosult több
Szoftvert használni, mint a számára összességében nyújtott licencek száma;
a licencelt konfigurációnak megfelelő Szoftvert áttelepítheti egy csereszámítógépre; valamint
a Telepítési licenc használatához szükséges Szoftvereket és valamennyi kapcsolódó Engedélyezési kódot átadhatja
harmadik személyek számára.

Kereskedelmi alkalmazásszolgáltatói használat. Licencvevő jogosult a Szoftver Kereskedelmi ASP-célokra történő
használatára, amennyiben a Licencvevő (i) előfizetői licencet vásárol Kereskedelmi ASP használatához, vagy (ii)
kormányzati vagy nonprofit szervezet, amely költségmegtérüléses alapon és nem profitszerzés céljából üzemeltet
weboldalt vagy nyújt internetszolgáltatást.
A Licencvevő testre szabhatja a Szoftvert bármilyen (i) makró vagy parancsnyelv, (ii) közzétett alkalmazásprogramozási
felület (API), illetve (iii) forrás- vagy objektumkódtár felhasználásával, de csak a Dokumentációban ismertetett
testreszabás mértékéig.
A Licencvevő a digitális formában biztosított Dokumentációt felhasználhatja, lemásolhatja vagy felhasználhatja
származékos mű készítésére, ezt követően pedig a testre szabott dokumentációt – kizárólag a saját belső használatára –
sokszorosíthatja, megjelenítheti, illetve terjesztheti. A Dokumentáció digitális formátumban biztosított részei más
szoftverekkel és nyomtatott vagy digitális dokumentációval együtt e Licencmegállapodás tárgyát képezik. A Licencvevő
köteles a következő, az Esri és licencadói szellemi tulajdonjogát elismerő szerzői jogi figyelmeztetést elhelyezni: „E
dokumentum egyes részei az Esri cég és licencadói szellemi tulajdonát képezik; felhasználásukra licenc alapján kerül
sor. Copyright © [Illessze be a megfelelő szerzői jogi dátumot a forrásanyagokból] Esri és licencadói. Minden jog
fenntartva.”
Betűtípus-összetevők A Termékekhez biztosított minden betűkészlet bármely Termék engedélyezett használatával
együttesen használható fel. Az Esri betűkészletei külön is felhasználhatóak a Termékek használatával létrehozott
tartalom nyomtatására. Az adott Termékhez tartozó, harmadik fél tulajdonában lévő betűkészletekre vonatkozó további
használati korlátozásokat maga a betűkészlet fájlja határozza meg.
Tanácsadói vagy alvállalkozói hozzáférés A 3.1-es szakaszra való figyelemmel az Esri feljogosítja a Licencvevőt, hogy –
kizárólag a saját érdekében – hozzáférési és használati jogot adjon a tanácsadóinak vagy alvállalkozóinak a
Termékekhez. A Licencvevőt kizárólagos felelősség terheli azért, hogy a tanácsadói és alvállalkozói betartsák e
Licencmegállapodás feltételeit, és köteles biztosítani azt, hogy a számára végzett munka befejezését követően a
tanácsadói és alvállalkozói felhagyjanak a Termék használatával. A Termékekhez a nem kizárólag a Licencvevő
érdekében történő tanácsadói vagy alvállalkozói hozzáférés tilos.
A Licencvevő jogosult az Esri termék(ek) használatából származó térképes képek és jelentések felhasználására,
másolására, sokszorosítására, közzétételére, nyilvános megjelenítésére, illetve nyomtatott vagy statikus elektronikus
formátumokban (pl. PDF, GIF, JPEG) harmadik felek részére történő továbbterjesztésére a jelen Licencmegállapodásban
meghatározott korlátozásokkal, azzal a feltétellel, hogy a Licencvevő köteles a térképes képekhez mellékelni egy
nyilatkozatot, amelyben feltünteti az Esri vállalatot és/vagy az érintett licenctulajdonos(oka)t mint az adatoknak a
térképes képekhez felhasznált részének forrását. A kétségek elkerülése végett: minden olyan adat, amelyet a Licencvevő
kap vagy használ a Termék(ek) használatának részeként, és amely nem része az Adatoknak, a Licencvevőnek, illetve
harmadik fél licencátadóinak a tulajdona lesz, és az is marad.

4.2 Nem engedélyezett felhasználási módok Amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem tiltják vagy bírálják felül az alábbi
korlátozásokat, a Licencvevő nem jogosult
a.
b.

c.
d.
e.
f.

a Termékeket értékesíteni, bérbe vagy kölcsönadni, allicencbe adni, másokkal közösen használni, engedményezni,
illetve Kereskedelmi ASP-célokra vagy szolgáltatóiroda céljaira használni;
harmadik feleknek közvetlen hozzáférést biztosítani a Termékekhez abból a célból, hogy harmadik felek közvetlenül
használják a Terméket, kifejlesszék saját GIS-alkalmazásaikat vagy saját megoldásokat fejlesszenek ki a Termékkel
kapcsolatban;
a Szoftvert, az Adatokat vagy az Online Servicest sem részben, sem egészben terjeszteni harmadik felek részére, a
teljesség igénye nélkül ideértve a bővítményeket, összetevőket vagy DLL-eket;
harmadik felek részére terjeszteni az Engedélyezési kódokat;
a Termékeket visszafejteni, visszafordítani vagy alkotórészeire bontani;
bármilyen kísérletet tenni arra, hogy kiiktassa azokat a technológiai eljárásokat, amelyek a Termékekhez való
hozzáférést vagy azok felhasználását ellenőrzik;
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Tartalmat úgy tárolni, gyorsítótárazni, használni, feltölteni, terjeszteni vagy allicencet biztosítani hozzá, illetve a
Termékeket olyan más módon használni, amellyel megsérti az Esri vagy valamely harmadik fél jogait, a szellemi
tulajdonjogokat, az adatvédelmi jogokat, a diszkriminációellenes törvényeket, illetve minden más alkalmazandó
jogszabályt vagy kormányzati rendelkezést is beleértve;
eltávolítani vagy eltakarni az Esri cégnek (és a licencadóinak) szabadalomra, szerzői jogra, védjegyre vagy
tulajdonjogra vonatkozó azon feliratait és/vagy megjelöléseit, amelyeket a Termék, a Termékkimenet, a
metaadatfájl, vagy bármely, e megállapodás alapján nyújtott Adat vagy Dokumentáció online és/vagy nyomtatott
szerzőségi oldala tartalmaz vagy címke formájában hordoz;
a Szoftver, az Online Services vagy az Adatok valamely önálló részét vagy alkotóelemét leválasztani és önállóan
használni;
a Termék bármely részét bármilyen, bármelyik Termékkel piaci versenyben lévő termékbe vagy szolgáltatásba
építeni;
az Esri és a licencadói előzetes írásbeli engedélye nélkül közzétenni vagy bármilyen módon kommunikálni a béta
üzemmódban futtatott benchmarktesztek eredményét; vagy
bármelyik Termékhez mellékelt bármely számítógépes kódot úgy felhasználni, befoglalni, módosítani, továbbadni,
ahhoz hozzáférést biztosítani vagy kombinálni, hogy annak eredményeképpen a kód vagy a Termék bármely része
nyílt forráskódú licenc felhasználási feltételeinek tárgyává válna, az olyan licencfeltételeket is beleértve, amelyek
megkövetelik, hogy a számítógépes kódot (i) forráskód formájában adják át harmadik személyek részére, (ii)
származékos művek készítése érdekében adják harmadik személyek részére licenccel együtt, vagy (iii) ingyenesen
adják át harmadik személyek részére.

5. CIKK – A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA ÉS FELMONDÁSA
E Licencmegállapodás annak elfogadásakor lép hatályba. A Licencvevő az Esrinek megküldött írásbeli felmondással
bármikor felmondhatja e Licencmegállapodást vagy bármely Termékre vonatkozó licencet. Bármelyik fél felmondhatja e
Licencmegállapodást vagy más licencet a másik fél olyan súlyos szerződésszegése miatt, amelyet harminc (30) napon belül
nem orvosoltak azt követően, hogy a másik felet a szerződésszegésről írásban értesítették, kivéve ha a felmondás – a nem
orvosolható súlyos szerződésszegés miatt – azonnali hatályú. A Licencmegállapodás megszűnése esetén a megállapodás
alapján nyújtott valamennyi licenc egyidejűleg megszűnik. Egy licenc vagy a Licencmegállapodás megszűnése esetén a
Licencvevő köteles (i) felhagyni az érintett Termék(ek) használatával és az ahhoz (azokhoz) való hozzáféréssel, (ii) törölni az
Online Services összes ügyféloldali adatgyorsítótárát, illetve (iii) törölni, eltávolítani és megsemmisíteni az érintett
Termék(ek)nek a Licencvevő birtokában vagy ellenőrzése alatt lévő összes másolatát, annak minden módosított és egyesített
részét is beleértve, tekintet nélkül azok formátumára, és ennek tényét köteles bizonyítani az Esri vagy a hivatalos
forgalmazója felé.
6. CIKK – KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ÉS A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
6.1 Korlátozott jótállás A jelen 6. cikk ellenkező tartalmú rendelkezése hiányában az Esri a Szoftver és az Online Services
használatát lehetővé tevő Engedélyezési kód kibocsátásától számított kilencven (90) napig szavatolja, hogy (i) a módosítatlan
Szoftver és az Online Services rendeltetésszerű használat és karbantartás esetén lényegüket tekintve megfelelnek a kiadott
Dokumentációnak, és (ii) a Szoftvert tartalmazó, átadott adathordozó anyag- és gyártási hibától mentes.
6.2 A felelősség egyedi kizárása A TARTALMAT, ADATOKAT, MINTÁKAT, GYORSJAVÍTÁSOKAT,
JAVÍTÁSOKAT, FRISSÍTÉSEKET, NEM DÍJALAPÚ ONLINE SERVICEST, PRÓBA- ÉS BÉTASZOFTVEREKET
„MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN”, MINDENFAJTA JÓTÁLLÁS NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK.
6.3 A felelősség kizárása az internettel kapcsolatban A FELEK KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZIK ÉS
MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY AZ INTERNET MAGÁN- ÉS NYILVÁNOS HÁLÓZATOK HÁLÓZATA, ÉS (i)
AZ INTERNET NEM BIZTONSÁGOS INFRASTRUKTÚRA, (ii) A FELEK NEM GYAKOROLNAK ELLENŐRZÉST
AZ INTERNET FELETT, ÉS (iii) EGYIK FÉL SEM TARTOZIK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN
JOGELMÉLETI NÉZET SZERINT AZ INTERNET BÁRMELY RÉSZÉNEK TELJESÍTMÉNYÉÉRT VAGY
MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGÉÉRT, VAGY AZ INTERNET OLYAN LEHETSÉGES SZABÁLYOZÁSÁÉRT, AMELY
ESETLEG KORLÁTOZZA VAGY LETILTJA AZ ONLINE SERVICES MŰKÖDÉSÉT.
6.4 A felelősség általános kizárása A FENTI KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSON KÍVÜL AZ ESRI NEM
VÁLLAL SEMMILYEN MÁS – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS – FELTÉTELT VAGY JÓTÁLLÁST, A
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TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL A PIACKÉPESSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA,
A RENDSZERINTEGRÁCIÓRA ÉS A SZERZŐI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST
VAGY FELTÉTELT IS BELEÉRTVE. AZ ESRI NEM SZAVATOLJA, HOGY A TERMÉKEK MEGFELELNEK A
LICENCVEVŐ IGÉNYEINEK; HOGY A LICENCVEVŐ FOLYAMATOSAN, HIBAMENTESEN, A HIBÁK
ELLENÉRE VAGY HIBA ESETÉN BIZTONSÁGOSAN TUDJA ÜZEMELTETNI ŐKET, ILLETVE HOGY MINDEN
ELTÉRÉST KI LEHET VAGY KI FOGNAK JAVÍTANI. A TERMÉKEKET NEM ÚGY TERVEZTÉK, GYÁRTOTTÁK,
ILLETVE A HASZNÁLATUKAT NEM OLYAN KÖRNYEZETRE VAGY ALKALMAZÁSOKRA DOLGOZTÁK KI,
AMELYEK HALÁLHOZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY ANYAGI/KÖRNYEZETI KÁROKHOZ VEZETHETNEK.
A LICENCVEVŐNEK NEM AJÁNLOTT SEMMILYEN KOCKÁZATOSNAK, VESZÉLYESNEK VAGY
ILLEGÁLISNAK TŰNŐ ÚTVONALJAVASLATOT KÖVETNIE. AZ ILYEN HASZNÁLAT MINDEN ESETBEN
KIZÁRÓLAG A LICENCVEVŐ SAJÁT KOCKÁZATÁRA ÉS KÖLTSÉGÉRE TÖRTÉNIK.
6.5 Kizárólagos jogorvoslat A 6-os szakaszban leírt, a korlátozott jótállásra vonatkozó rendelkezések megszegése esetén a
Licencvevő kizárólagos jogorvoslati lehetőségei és az Esri teljes felelőssége – az Esri belátása szerint – az alábbiakra
korlátozódik: (i) a hibásnak bizonyult adathordozó kicserélése, (ii) a Szoftverrel és az Online Services-szel kapcsolatban
felmerült hibák kijavítása, módosítása vagy kiküszöbölése az Esri vagy a Licencvevő hivatalos forgalmazójának karbantartási
programja alapján, vagy (iii) a Szoftverért vagy az Online Servicesért a Licencvevő által fizetett licencdíjak visszafizetése,
amennyiben nem vonatkozott rájuk az Esri korlátozott jótállása – feltéve, hogy a Licencvevő a Szoftver vagy a
Dokumentáció valamennyi példányát törli, illetve eltávolítja a számítógépről, és megsemmisíti, felhagy az Online Services
használatával, és mindezek megtörténtét igazolja az Esri vagy a hivatalos forgalmazója felé.
7. CIKK – A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
7.1 A felelősség egyes fajtáinak korlátozása AZ ESRI, A HIVATALOS FORGALMAZÓI ÉS A LICENCADÓI NEM
VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A LICENCVEVŐ FELÉ A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIÉRT, AZ ELMARADT HASZONÉRT, AZ ELMARADT
ÁRBEVÉTELÉRT VAGY ÜZLETI KIADÁSÉRT; BEFEKTETÉSEKÉRT; ÜZLETI
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKÉRT; BÁRMELY GOODWILL ELVESZTÉSÉÉRT, VAGY BÁRMILYEN
KÖZVETETT, KÜLÖNÖS, MELLÉKES VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY E
LICENCMEGÁLLAPODÁSSAL VAGY A TERMÉKEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, VAGY ABBÓL ERED
– TEKINTET NÉLKÜL A FELELŐSSÉG ELMÉLETI ALAPJÁRA, VALAMINT ARRA, HOGY AZ ESRI VAGY A
HIVATALOS FORGALMAZÓI, ILLETVE LICENCADÓI FIGYELMÉT FELHÍVTÁK-E AZ ADOTT KÁR
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. EZEK A KORLÁTOZÁSOK BÁRMELY KORLÁTOZOTT
JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJÁNAK MEGHIÚSULÁSA ELLENÉRE IS ALKALMAZANDÓK.
7.2. A felelősség általános korlátozása A 8. CIKK RENDELKEZÉSEIT KIVÉVE AZ ESRINEK ÉS A HIVATALOS
FORGALMAZÓINAK BÁRMILYEN CSELEKMÉNY KÖVETKEZTÉBEN VAGY BÁRMILYEN OKBÓL FENNÁLLÓ,
EGYÜTTES FELELŐSSÉGE – A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDEÉRTVE A SZERZŐDÉSES, A SZERZŐDÉSEN
KÍVÜLI FELELŐSSÉGET (A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE), A FOKOZOTT FELELŐSSÉGET, A
JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉÉRT, VALAMINT A MEGTÉVESZTÉSÉRT VAGY MÁS JOGCÍMEN
FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGET – NEM HALADHATJA MEG AZT AZ ÖSSZEGET, AMELYET A LICENCVEVŐ E
LICENCMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN AZ ELJÁRÁSRA OKOT ADÓ TERMÉKEKÉRT FIZETETT AZ ESRINEK.
7.3 A felelősség kizárásának és korlátozásának alkalmazhatósága A felelősségnek e Licencmegállapodásban foglalt
kizárásai és korlátozásai attól függetlenül érvényesek, hogy a Licencvevő átvette-e a Termékeket, illetve az Esri vagy a
felhatalmazott forgalmazója által szállított bármilyen más terméket vagy általa nyújtott szolgáltatást. A felek megállapodnak
abban, hogy az Esri vagy a Hivatalos forgalmazója a felelősségnek az e Licencmegállapodásban kikötött kizárásai és
korlátozásai figyelembevételével állapította meg az árait, és írta alá e Licencmegállapodást, és az említett kizárások és
korlátozások a kockázat felek közötti megoszlását fejezik ki, és a felek közötti üzleti megállapodás lényegi alapját képezik.
EZEK A KORLÁTOZÁSOK BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJÁNAK
MEGHIÚSULÁSA ELLENÉRE IS ALKALMAZANDÓK.
A FENTI JÓTÁLLÁSOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK EGYES JOGRENDSZEREKBEN ÉRVÉNYTELENNEK
MINŐSÜLHETNEK; EBBEN AZ ESETBEN KIZÁRÓLAG A LICENCVEVŐ ORSZÁGÁNAK JOGSZABÁLYAI
ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ADOTT ÁLLAM
JOGSZABÁLYAI ALAPJÁN A LICENCVEVŐT OLYAN JOGOSULTSÁGOK IS MEGILLETIK, AMELYEKRŐL NEM
LEHET LEMONDANI, ILLETVE AMELYEK NEM KORLÁTOZHATÓK. AZ ESRI NEM KÍVÁNJA A LICENCVEVŐT
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MEGILLETŐ JÓTÁLLÁSI VAGY JOGORVOSLATI JOGOKAT A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NEM
ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN KORLÁTOZNI.
8. CIKK – KÁRTALANÍTÁS A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSE ESETÉN
8.1 Az Esri köteles az alábbiaknak megfelelően megvédeni, kártalanítani és kármentesíteni a Licencvevőt minden olyan
veszteség, kártérítési felelősség, költség vagy kiadás vonatkozásában – az ésszerű ügyvédi költségeket is beleértve –, amely
olyan jogi igény, per vagy harmadik személy által támasztott követelés kapcsán keletkezik, amely szerint a Szoftvernek vagy
az Online Servicesnek a Licencvevő általi használata az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmat, szerzői jogot vagy
védjegyet sért, feltéve, hogy
a.
b.
c.
d.

a Licencvevő azonnal értesíti írásban az Esrit a követelésről;
a Licencvevő átadja az állítólagos jogsértést leíró okiratokat;
a követelés rendezésével kapcsolatos perben és tárgyalások során a védelmet kizárólag az Esri irányítja; és
a Licencvevő az Esri kérésére és költségére teljes mértékben együttműködik a követelés elleni védekezés során.

8.2 Ha bebizonyosodik, hogy a Szoftver vagy az Online Services az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmat, szerzői
jogot vagy védjegyet sért, az Esri a következőket teheti a saját költségén: (i) megszerzi a jogot a Licencvevő részére a
Szoftver vagy az Online Services további használatára; vagy (ii) módosítja a Szoftver vagy az Online Services állítólagosan
jogsértő elemeit az alapvetően hasonló szoftverfunkciók fenntartása mellett. Ha gazdaságilag egyik változat sem ésszerű, a
licenc megszűnik, a Licencvevő pedig köteles felhagyni a jogsértő Online Services használatával, valamint eltávolítani a
jogsértő elem(ek)et a számítógépről, és visszaküldeni azt/azokat az Esrinek vagy a Hivatalos forgalmazójának. Az Esri teljes
felelőssége ezt követően az lesz, hogy a 8.1-es szakasz szerint kártalanítsa a Licencvevőt, illetve (i) az Esri és a Hivatalos
forgalmazója számára a Licencvevő által a jogsértő elem(ek)ért fizetett örök licencdíjakat – a kiszállítás napjától kezdődő 5
(öt) éves, lineáris értékcsökkenéssel számítva – arányosan visszafizesse, (ii) a határozott időre szóló licencek és a
karbantartás esetén pedig köteles az ezek fel nem használt részeiért fizetett díjakat visszatéríteni a Licencvevőnek.
8.3 Az Esri nem köteles megvédeni a Licencvevőt vagy megfizetni az olyan közvetlen vagy járulékos jogsértése miatt
támasztott jogi igények vagy követelések miatt keletkezett költségeket, kártérítést, ügyvédi díjakat, ha az állítólagos jogsértés
(i) a Szoftvernek vagy az Online Servicesnek nem az Esri által biztosított, illetve nem az Esri által a Dokumentációban
megadott termékkel, eljárással vagy rendszerrel való kombinálásával vagy az azokkal való egyesítésével valósult meg; (ii) a
Szoftvernek vagy az Online Servicesnek az Esrin vagy az alvállalkozóin kívüli más személy által megvalósított jelentős
módosításával valósult meg; (iii) azzal valósult meg, hogy a Licencvevő azt követően is használta a Szoftvert vagy az Online
Servicest, hogy azokon az Esri módosításokat hajtott végre annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a jogsértés, vagy pedig
azt követően használták, hogy Esri a 8.2-es szakasz szerint rendelkezett a visszaküldéséről.
8.4 A FENTIEK AZ ESRI VAGY A HIVATALOS FORGALMAZÓJA HARMADIK SZEMÉLY SZERZŐI JOGAINAK
MEGSÉRTÉSÉVEL VAGY ÁLLÍTÓLAGOS MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TELJES FELELŐSSÉGÉT
TARTALMAZZÁK.
9. CIKK – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
9.1 Jövőbeni frissítések A jelen Licencmegállapodás alapján használatba adott Termékek használatára a jelen
dokumentumban szereplő feltételek és kikötések érvényesek. Az új vagy frissített Termékekre vonatkozóan a mindenkor
hatályos Esri Licencmegállapodás értelmében további vagy átdolgozott felhasználási feltételek lehetnek szükségesek. Az Esri
az új vagy átdolgozott felhasználási feltételeket a http://www.esri.com/legal/software-license címen teszi közzé, vagy értesíti
a Licencvevőt az új vagy megváltozott feltételekről.
9.2 Exportszabályozási rendelkezések A Licencvevő kifejezetten tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy nem
exportálja, nem exportálja újra, nem importálja, nem szállítja és nem adja ki a Termékeket, a Tartalmat, a Licencvevő
tartalmát és az Értéknövelt alkalmazásokat (illetve nem teszi ezeket hozzáférhetővé) (i) olyan országokban, amelyek az
Egyesült Államok kereskedelmi embargója alatt állnak, (ii) olyan személyeknek, akik az Amerikai Egyesült Államok
Államkincstára által összeállított, külön megfigyelt személyek (Specially Designated Nationals) listáján szerepelnek, (iii)
olyan személyeknek vagy szervezeteknek, akik vagy amelyek az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által
összeállított elutasított személyek listáján (Denied Persons List), szervezetlistáján (Entity List) vagy ellenőrizetlen listáján
(Unverified List) szerepelnek, vagy (iv) olyan személyeknek vagy szervezeteknek, akiknek esetében az említett exportálás,
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újraexportálás, hozzáférés vagy importálás bármilyen szövetségi, helyi, vagy más alkalmazandó exportkorlátozási törvényt és
rendelkezést sért, beleértve többek között az export-/importengedélyek feltételeit vagy az engedély alóli mentesüléseket,
valamint ezen exportálási/importálási jogszabályok mindenkor hatályos módosításait és kiegészítéseit.
9.3 Adók, illetékek és szállítási díjak A Licencvevő részére megajánlott licencdíj nem tartalmazza a vonatkozó adókat és
illetékeket; nem tartalmazza többek között az értékesítési adót, a használati adót, az általános forgalmi-adót (ÁFA), a
vámokat, illetékeket, vámilletéket, valamint a szállítási és kezelési költségeket.
9.4 A hallgatólagos joglemondás kizárása Ha valamelyik fél nem érvényesíti az e Licencmegállapodás alapján őt megillető
valamely jogosultságát, az nem minősül az adott vagy más rendelkezésben meghatározott jogosultsága későbbiekben történő
érvényesítéséről való lemondásnak.
9.5 Részleges érvénytelenség A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben e Licencmegállapodás bármely rendelkezése
bármilyen okból végrehajthatatlannak bizonyulna, a rendelkezést csak annyiban kell módosítani, amennyire az az eredeti
szándéknak megfelelő végrehajthatóság érdekében szükséges.
9.6 Jogutódok és engedményesek Az Esri és a Hivatalos forgalmazó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Licencvevő
nem engedményezheti, nem adhatja allicencbe és nem ruházhatja át az e Licencmegállapodás alapján őt megillető jogokat és
őt terhelő kötelezettségeket; ilyen hozzájárulás hiányában az említett jogcselekmények érvénytelenek. E Licencmegállapodás
az abban szerződő félként szereplő személyek jogutódaira és engedményeseire is kötelező érvényű. Mindezek ellenére az
olyan kormányzati beszállító, aki szerződéssel rendelkezik a kormánnyal a Termékek leszállítására, jogosult e
Licencmegállapodást és a kormányzati vevője számára történő leszállítás érdekében megszerzett Termékeket az Esri írásbeli
értesítése mellett engedményezni, feltéve, hogy a kormányzati vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el e
Licencmegállapodás feltételeit.
9.7 A szerződéses feltételek hatályban maradása E Licencmegállapodás 2., 5., 6., 7., 8. és 9. cikkének rendelkezései a
megállapodás bármilyen okból történő lejárata vagy megszűnése után is hatályban maradnak.
9.8 Méltányos kártérítés A Licencvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben megszegi e Licencmegállapodást, azzal esetleg
helyrehozhatatlan kárt okozhat; ilyen szerződésszegés esetén az Esri és a Hivatalos forgalmazója – a rendelkezésére álló
valamennyi jogorvoslati lehetőség igénybevétele mellett – jogosult ideiglenes intézkedést kérni, a szerződés teljesítését bírói
úton kikényszeríteni, vagy más méltányos kártérítést követelni bármely illetékes bíróságnál, kötelező óvadék letétele vagy a
sérelem kártérítési feltételként történő bizonyítása nélkül.
9.9 Az Egyesült Államok kormánya mint Licencvevő. A Termékek kereskedelmi cikkek, amelyeket magánhasználatra
fejlesztettek ki, és e Licencmegállapodás keretében biztosítanak a Licencvevőnek. Ha a Licencvevő az Egyesült Államok
kormányának egyik szervezete vagy alvállalkozója, az Esri a Termékeket e Licencmegállapodással összhangban, a FAR
12.211-es/12.212-es alszakasza, illetve a DFARS 227.7202-es alszakasza értelmében biztosítja a Licencvevő számára. Az
Esri által biztosított Adatok és Online Services licencelése ugyanazon DFARS 227.7202-es alszakasz irányelvei alapján,
kereskedelmi számítógépszoftverként történik a DFARS értelmében végrehajtott beszerzések esetében. A Termékekre
korlátozások vonatkoznak, és a jelen Licencmegállapodás szigorúan szabályozza a Termékeknek a Licencvevő általi
használatát, módosítását, bemutatását, sokszorosítását, kibocsátását, megjelenítését és nyilvánosságra hozatalát. A licenc azon
rendelkezései, amelyek ellentmondanak a szövetségi jogszabályoknak, nem alkalmazandók. Amennyiben a Licencvevő az
Egyesült Államok egy kormányzati szerve, átruházhatja a Szoftvereket bármely olyan létesítményére, ahová áthelyezik azt a
számítógépet vagy azokat a számítógépeket, amelyre vagy amelyekre az ilyen Szoftver telepítve van. Ha egy bíróság,
választottbíró vagy bizottság úgy véli, hogy a Licencvevő a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok értelmében nagyobb
jogosultsággal rendelkezik a Termékek bármely részére vonatkozóan, ezen jogok csak az érintett részekre terjednek ki.
9.10 Irányadó jog, választottbíráskodás
a.

Az Amerikai Egyesült Államokon, annak területén és külső területein belüli Licencvevők. E Licencmegállapodásra és a
megállapodás értelmezésére Kalifornia állam jogszabályait kell alkalmazni a kollíziós jog elveinek kizárásával – azzal a
kivétellel, hogy a szellemi tulajdonnal és az Egyesült Államok kormányzati szervei általi használattal kapcsolatos
kérdésekben az Egyesült Államok szövetségi jogát kell alkalmazni. A fenti 9.8-as szakasz rendelkezéseit kivéve e
Licencmegállapodással kapcsolatos vagy abból eredő, illetve a rendelkezési megszegésével kapcsolatos minden jogvitát,
amelyet a felek tárgyalások útján nem tudnak rendezni, az Amerikai Választottbírósági Szövetség elé kell terjeszteni
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b.

végleges rendezés céljából, amely a saját kereskedelmi választottbírósági szabályzata szerint jár el az ügyben. A
választottbíró döntése jogerős, végrehajtását az illetékes bíróságnál lehet kérni. Amennyiben a Licencvevő az Egyesült
Államok valamelyik kormányhivatala, e Licencmegállapodásra az ügyben hozott választottbírósági rendelkezések
helyett az 1978. évi, a szerződéses jogvitákra vonatkozó törvény (Contract Disputes Act) módosítása (41 USC 601–613)
vonatkozik. E Licencmegállapodásra nem érvényes az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló ENSZegyezmény; az Egyezmény alkalmazását a felek ezennel kifejezetten kizárják.
A többi Licencvevő. A fenti 9.8-as szakasz rendelkezéseit kivéve e Licencmegállapodással kapcsolatos vagy abból eredő,
illetve a rendelkezési megszegésével kapcsolatos minden jogvitát, amelyet a felek tárgyalások útján nem tudnak
rendezni, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzata alapján, a Szabályzat szerint kijelölt egy
(1) választottbíróból álló választottbíróság elé kell terjeszteni végleges rendezés céljából. A választottbírósági eljárás
nyelve az angol. A választottbíróság ülésének helyszínében a felek közösen állapodnak meg. E Licencmegállapodásra
nem érvényes az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény; az Egyezmény alkalmazását a
felek ezennel kifejezetten kizárják. A másik fél kérésére mindkét fél köteles a másik fél rendelkezésére bocsátani a
jogvita fő szempontjaira vonatkozó, a birtokában lévő dokumentumokat és az elérhető tanúkat.

9.11 Karbantartás A Termékekre vonatkozó jogosultság fenntartása magában foglalja a frissítéseket és más juttatásokat,
például a műszaki támogatáshoz való hozzáférést, amelyeket az Esri vagy forgalmazója hatályos karbantartási szabályzata
tartalmaz.
9.12 Visszajelzés. Az Esri szabadon felhasználhat minden, a Licencvevő által a számára eljuttatott visszajelzést, javaslatot
vagy termékfejlesztésre vonatkozó kérést.
9.13 Szabadalmak A Licencvevő nem jogosult szabadalmi vagy más hasonló védelmet kérni a világon bárhol, amennyiben
az bármely Esri technológián vagy szolgáltatáson alapul, vagy ilyet tartalmaz, és ezt semmilyen más felhasználó részére nem
teheti lehetővé. A szabadalmaztatás kifejezett tilalma nem vonatkozik a Licencvevő szoftvereire és technológiájára, kivéve
abban a mértékben, amennyiben az Esri technológiák vagy szolgáltatások vagy azok bármely része bármely igény,
szabadalom iránti kérelemben meghatározott előnyös kiviteli alak vagy más hasonló kérelem részét képezik.
9.14 A megállapodás teljessége. E Licencmegállapodás, a hozzácsatolt dokumentumokat is beleértve, jelenti a felek között e
tárgyban kötött egyetlen és kizárólagos megállapodást, és érvénytelenít a szerződő felek között e tárgyban kötött minden
korábbi licencmegállapodást vagy szerződést. A megrendelési időszak alatt a felek között kicserélt megrendelésekben,
számlákban vagy más általános jellegű dokumentumokban található kiegészítő vagy ellentétes tartalmú rendelkezések – a
termékleírások, mennyiségek, az árazás és a szállítási feltételek kivételével – érvénytelenek, és nem alkalmasak joghatás
kiváltására. E Licencmegállapodást csak írásban, valamennyi fél aláírásával ellátva lehet érvényesen módosítani vagy
kiegészíteni.
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1. MELLÉKLET
A HASZNÁLAT TERJEDELME
(E300 2015. 12. 08.)
1. KIEGÉSZÍTÉS
SZOFTVERHASZNÁLATI FELTÉTELEK
(E300-1)
Ez a Szoftverhasználati kiegészítés („1. kiegészítés”) a Licencvevő jogait tartalmazza a Szoftver használatára vonatkozóan,
valamint tartalmazza a Licencvevő meglévő eredeti licencmegállapodását, ha létezik olyan, vagy azt a Licencmegállapodást,
amelyik a http://www.esri.com/legal/software-license webhelyen található (alkalmazás szerint a „Licencmegállapodást”),
amely hivatkozásként e megállapodás részét képezi. Az 1. kiegészítés és a Licencmegállapodás Általános licencfeltételei
közötti ellentmondás esetén a Kiegészítés rendelkezései irányadóak.
1. RÉSZ – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
A Szoftver az alkalmazandó árajánlat, megrendelés vagy más, a Licencvevő által megrendelt Termékeket azonosító irat
alapján a következő licenctípusokkal adható át:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

„Többfelhasználós licenc”: olyan licenc, amelynek alapján a Terméket hálózathoz csatlakoztatott számítógép(ek)re
lehet telepíteni és azokon használni, de amely esetben az egyidejű felhasználók száma nem haladhatja meg a
megvásárolt licencek számát. A Többfelhasználós licenc elkülönített operációsrendszer-környezetben a
Többfelhasználós licenc kezelőszoftver passzív feladatátviteli példányainak futtatására jogosít fel.
„Telepítési kiszolgálói licenc”: olyan teljes használati licenc, amely lehetővé teszi a Licencvevő számára, hogy a
Szoftvert a Dokumentációban ismertetett módon és a Licencmegállapodásban engedélyezett összes célból telepítse
és használja.
„Fejlesztési kiszolgálói licenc”: olyan licenc, amely lehetővé teszi a Licencvevő számára, hogy a Szoftvert a
Dokumentációban ismertetett módon Értéknövelt alkalmazások felépítése és tesztelése céljából telepítse és
használja.
Az „Esri ügyfélszoftver” az ArcGIS Runtime alkalmazásokat, az ArcGIS for Desktop és az ArcGIS API for Flex
alkalmazásokat jelenti.
„Esri tartalomcsomag”: ArcGIS online alaptérkép-tartalmat (például raszteres térképkockákat, képeket,
vektoradatokat) tartalmazó, az ArcGIS Online Basemap Services szolgáltatásból kinyert digitális fájl.
„Nevesített felhasználó”: a Licencvevő alkalmazottja, képviselője, tanácsadója vagy alvállalkozója, akihez a
Licencvevő egyedi, biztonságos bejelentkezési hitelesítő adatokat rendelt hozzá, melyek lehetővé teszik a
hozzáférést egy olyan Termékhez, amely ilyen hitelesítő adatokat igényel ahhoz, hogy a hitelesítő adatokhoz kötött
funkciókat használni lehessen a Terméken belül kizárólag a Licencvevő érdekében. Oktatási célú felhasználás
esetén a Nevesített felhasználók regisztrált diákokat is magukban foglalhatnak.
„Egyfelhasználós licenc”: olyan licenc, amely lehetővé teszi a Licencvevő számára, hogy kizárólag egy
engedélyezett végfelhasználó számára engedélyezze a Termék egyetlen számítógépen történő telepítését és
használatát annak érdekében, hogy az adott végfelhasználó azon a számítógépen használja őket, amelyre a Termék
telepítve lett. A Licencvevő engedélyezheti az egyetlen engedélyezett végfelhasználó számára, hogy a saját
kizárólagos használatára másolatot telepítsen egy másik számítógépre, feltéve, hogy a Terméknek egyidejűleg csak
egy (1) példányát használja. A Terméket egyidejűleg semmilyen más végfelhasználó nem használhatja semmilyen
más célra ugyanazon licenc alapján.
„Előkészületi kiszolgálói licenc”: olyan licenc, amely lehetővé teszi a Licencvevő számára, hogy a Szoftvert a
következő célokra telepítse és használja: értéknövelt alkalmazások és térképgyorsítótárak felépítése és tesztelése,
felhasználói tesztelés végrehajtása, teljesítménytesztelés, harmadik fél szoftverének terheléstesztelése, új
kereskedelmi adatfrissítések tárolása, valamint a Dokumentációban ismertetett képzési tevékenységek. Az
Értéknövelt szolgáltatások és a térképgyorsítótárak a Fejlesztési és Telepítési kiszolgálókkal együtt használhatók.
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„Határozott időre szóló licenc”: licenc vagy hozzáférés biztosítása valamely Termék használatához korlátozott
időtartamra („Határozott idő”), illetve előfizetés vagy tranzakció alapján.
10. „Örök licenc”: licenc a Termék egy olyan verziójának, amelyre vonatkozóan megfizették a megszabott licencdíjat, –
amennyiben az Esri vagy a Licencvevő a jelen Licencmegállapodásban engedélyezett módon nem mondja fel –
időkorlátozás nélküli használatára vonatkozó licenc.
9.
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2. CIKK – BIZONYOS SZOFTVERTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI
Az alábbi táblázat az Esri azon Termékeit sorolja fel, amelyekre a Licencmegállapodás Általános licencfeltételek
szakaszában megadott általános használati feltételeken kívül további, egyéni felhasználási feltételek is vonatkoznak. A
kiegészítő felhasználási feltételek közvetlenül a táblázat alatt vannak felsorolva, és az alábbi táblázatban az egyes Termékek
neve után közvetlenül zárójelben álló számok hivatkoznak azokra (bizonyos esetekben a hivatkozott kiegészítő felhasználási
feltételek külön Kiegészítésben találhatóak, ezek fel vannak tüntetve):
Asztali termékek
▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard vagy Basic)
(26; 2. kiegészítés, 1. jegyzet; 2. kiegészítés, 6.
jegyzet)
▪ ArcGIS Earth (65; 2. kiegészítés, 1. jegyzet)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; 2. kiegészítés, 1.
jegyzet)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (12; 13; 2. kiegészítés, 1. jegyzet; 2.
kiegészítés, 2. jegyzet)
▪ ArcReader (20; 2. kiegészítés, 1. jegyzet)
▪ Esri Business Analyst (2. kiegészítés, 1. jegyzet; 2.
kiegészítés, 4. jegyzet)
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54; 2. kiegészítés,
1. jegyzet)
▪ ArcGIS for iOS; ArcGIS for Windows Phone; ArcGIS
for Android (2. kiegészítés, 1. jegyzet)
Kiszolgálói termékek
▪ ArcGIS for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 32; 38; 39; 2. kiegészítés,
1. jegyzet; 2. kiegészítés, 6. jegyzet)
– Enterprise (31; 38; 39; 2. kiegészítés, 1. jegyzet; 2.
kiegészítés, 6. jegyzet)
– Virtual Cloud Infrastructure (10; 3. kiegészítés –
közös feltételek)
▪ ArcGIS for Server Extension
– ArcGIS for INSPIRE (2. kiegészítés, 1. jegyzet)
– ArcGIS for Maritime: Server (2)
▪ Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39; 2. kiegészítés, 1.
jegyzet; 2. kiegészítés, 4. jegyzet)
– Enterprise (31; 39; 2. kiegészítés, 1. jegyzet; 2.
kiegészítés, 4. jegyzet)
▪ Portal for ArcGIS (31; 2. kiegészítés, 1. jegyzet)
▪ Esri Tracking Server (31)

Fejlesztői eszközök
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
▪ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac OS
X, Microsoft .NET keretrendszer (Windows [asztali],
Windows Phone, Windows Áruház), Qt vagy WPF
(16; 19; 2. kiegészítés, 1. jegyzet)
▪ ArcGIS Runtime Standard for Android, iOS, Java,
Mac OS X, Microsoft .NET-keretrendszer (Windows
[asztali], Windows Phone, Windows Áruház), Qt vagy
WPF (15; 18; 2. kiegészítés, 1. jegyzet)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16, 19;
22, 26)
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions
(15; 22; 26; 2. kiegészítés, 1. jegyzet; 2. kiegészítés, 6.
jegyzet)
▪ ArcGIS Web Mapping (az ArcGIS API for
JavaScript/HTML5, az ArcGIS API for Flex és az
ArcGIS API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66;
2. kiegészítés, 1. jegyzet)
▪ Esri Business Analyst Server Developer (2.
kiegészítés, 1. jegyzet; 2. kiegészítés, 4. jegyzet)
▪ Esri Developer Network (EDN) szoftverek és adatok
(24; 26; 2. kiegészítés, 6. jegyzet)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
Csomagban biztosított termékek
▪ ArcGIS for Transportation Analytics (1; 2.
kiegészítés, 1. jegyzet; 2. kiegészítés, 2. jegyzet;)
Egyéb
▪ Navigator for ArcGIS (14)

Jegyzetek:
▪
▪
▪

Amennyiben Ön a fenti táblázatban szereplő Termékek közül egyiket sem veszi licencbe, ezek a kiegészítő felhasználási
feltételek Önre nem vonatkoznak.
A kiegészítő felhasználási feltételek CSAK azokra a Termékekre VONATKOZNAK, amelyekre a fenti táblázatban
számmal hivatkoznak.
A Megrendelési dokumentumok ellenkező tartalmú kikötése hiányában a Szoftverbővítmények felhasználására az eredeti
Szoftverével azonos felhasználási feltételek vonatkoznak.
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Kiegészítő felhasználási feltételek a fentiekben felsorolt Termékekre vonatkozóan:
1. Licencvevő az ArcGIS for Transportation Analytics Szoftver, Adatok és Online Services összetevőit kizárólag
flottaüzemeltetés közvetlen
támogatására használhatja. Az ArcGIS for Transportation Analytics vagy annak
egyéni összetevőinek semmilyen egyéb felhasználása nem megengedett. A jelen korlátozás nem érvényes az ArcGIS
for Transportation Analytics részét képező ArcGIS Online for Organizations-fiókra. Az ArcGIS Online
Organizations-fiók a jelen Licencmegállapodásban foglaltaknak megfelelően bármely célra használható.
2. Navigációhoz
nem használandó.
3–9. Fenntartva.
10. Licencvevő köteles információt vagy egyéb anyagokat szolgáltatni a tartalmaival kapcsolatban (az összes
ügyféloldali alkalmazás másolatait is beleértve), amennyiben az a Licencvevő ellenőrzéséhez ésszerűen szükséges a
Licencmegállapodás előírásainak betartása értelmében. Az Esri jogosult a Licencvevő tartalmai külső interfészeinek
(pl. portok) megfigyelésére annak céljából, hogy ellenőrizze a Licencmegállapodás előírásainak betartását a
Licencvevő részéről. A Licencvevő nem blokkolhatja vagy zavarhatja meg ezt a megfigyelést, viszont jogosult
titkosítási eljárások és tűzfal használatára a tartalmai biztonságának megőrzése érdekében. A Licencvevő köteles
ésszerű mértékben együttműködni az Esri vállalattal az ArcGIS for Server with Virtual Cloud Infrastructure
szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely olyan probléma forrásának felderítése érdekében, amely a Licencvevő
tartalmaihoz vagy a Licencvevő által kezelt végfelhasználói anyagokhoz rendelhető.
11. Az AppStudio for ArcGIS Standard segítségével készített alkalmazásokra az ArcGIS Runtime Standard
felhasználási feltételei vonatkoznak.
12. Navigációs célra csak az ArcLogistics-szel kapcsolatosan használható.
13. „Kettős felhasználású licenc”: Azt jelenti, amikor a Szoftvert telepíteni lehet egy asztali számítógépre és ezzel
egyidejűleg vagy egy személyes digitális asszisztensen (PDA-n) vagy kézi mobil számítógépen is lehet használni,
feltéve, hogy a Szoftvert egy (1) időben összesen egy személy használja.
14. Használható navigációs célra.
15. Telepítési licencként licencbe adva, az Általános licencfeltételek 3. cikkének 3.1-es szakasza vonatkozik rá.
16. Licencvevő az SDK-kat vagy API-kat Értéknövelt alkalmazások fejlesztésére, az ilyen Értéknövelt Alkalmazások
végfelhasználói felé történő terjesztésére és licencbe adására használhatja, amennyiben ezt az Általános
licencfeltételek 3. cikkének 3.1-es szakaszában megadott exportszabályozás nem tiltja.
17. Fenntartva.
18. A Telepítési licenc Értéknövelt alkalmazásonként és számítógépenként értendő.
19. A licencet nem lehet Internet vagy kiszolgáló alapú Értéknövelt alkalmazások fejlesztésére használni.
20. Licenc vevő az alábbiak bekövetkezte esetén jogosult sokszorosítani és terjeszteni a Szoftvert:
a.
b.

c.
d.

A Szoftvert a maga egészében sokszorosítják és terjesztik;
A Szoftver valamennyi példányához egy olyan licencmegállapodást csatoltak, amely a Szoftvert a jelen
Licencmegállapodásban foglalttal azonos védelemben részesíti, és a Szoftver átvevője egyetért azzal, hogy
a licencmegállapodás feltételei kötelezően alkalmazandók rá;
Valamennyi szerzői jogi és védjegy megjelölést és megjegyzést átmásoltak; és
A Szoftver használatáért nem kell semmilyen költséget vagy díjat fizetni.

21. Fenntartva.
22. a. A végfelhasználó köteles licencmegállapodást kötni vagy az ArcGIS Engine for Windows/Linux Szoftverre
vagy más ArcGIS for Desktop Szoftverre (Basic, Standard vagy Advanced) valamely ArcGIS Engine
alkalmazásnak egy (1) darab számítógépen való futtatásának jogáért; és
b. Az ArcGIS Engine for Windows/Linux bővítményeket nem lehet az ArcGIS for Desktop Szoftverrel együtt
használni az ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazások futtatása érdekében. Egy felhasználónak lehet akár több
ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazása is telepítve egy (1) olyan számítógépre, amelyet csak ez az adott
felhasználó használ.
23. Fenntartva.
24. Az EDN szoftvereket kizárólag valamely Értéknövelt alkalmazás prototípusára vonatkozó fejlesztés, tesztelés és
bemutató, illetve térképgyorsítótárak létrehozása céljából lehet használni. Az Értéknövelt szolgáltatások és a
térképgyorsítótárak az Előkészületi és Telepítési Kiszolgálókkal együtt használhatók. Az EDN kiszolgálói
Szoftvereket és Adatokat több számítógépre is telepíteni lehet annak érdekében, hogy azt Licencvevő bármely
nevesített EDN fejlesztője használhassa; minden egyéb EDN Szoftver licencbe adása Egyfelhasználós licencként
történik.
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25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33–37.
38.

39.
40–46.
47.
48–53.
54.

55–63.
64.

65.

Fenntartva.
Egy ArcSDE Personal Edition geoadatbázis maximum tíz (10) gigabájtnyi Licencvevői adatot tartalmazhat.
Fenntartva.
Egyszerre legfeljebb tíz (10) végfelhasználó használhat olyan alkalmazásokat, amelyek nem ArcGIS for Server
alkalmazások. E korlátozásba beletartoznak az ArcGIS for Desktop Szoftver, az ArcGIS Engine Szoftver, valamint
bármelyik ArcGIS for Server geodatabase-hez közvetlenül kapcsolódó harmadik személy alkalmazások is. A web
alkalmazásokból származó kapcsolódások száma nem korlátozott.
A Szoftvert kizárólag az SQL Server Express valamely támogatott verziójával együtt lehet használni. A támogatott
verzió és a rendszerkövetelmények az Esri weboldalon elérhető listában találhatók.
A használat maximum tíz (10) gigabájtnyi Licencvevői adatra korlátozott.
A Licencvevő a f eladatátviteli műveletekhez redundáns Esri kiszolgálói szoftvertelepítéssel (-telepítésekkel) is
rendelkezhet, de a redundáns Szoftver kizárólag akkor működtethető, ha az elsődleges webhely nem működik. A
rendszer-karbantartási és frissítési adatbázisok kivételével a redundáns Szoftver felszerelés(ek) inaktívak maradnak
mindaddig, amíg az elsődleges oldal vagy más redundáns oldalak működőképesek.
Redundáns Szoftvereket tilos feladatátviteli műveletekhez telepíteni.
Fenntartva.
Az ArcGIS for Server Standard-hez (Workgroup vagy Enterprise) járó ArcGIS 3D Analyst for Server bővítményt
kizárólag globe adat gyorsítótár(ak) generálására, illetve globe dokumentumok ArcGIS Globe Service részeként
való közzétételére lehet használni. Tilos az ArcGIS 3D Analyst for Server bővítmény az ArcGIS for Server
Standard-del együtt való bármilyen más módon történő felhasználása.
Tilos az ArcGIS for Server bármelyik szerkesztési funkcióját az ArcGIS for Server Basic-kel (Workgroup vagy
Enterprise) együtt használni.
Fenntartva.
A Licencvevő kifejleszthet és a saját végfelhasználói számára terjeszthet olyan Értéknövelt alkalmazásokat, amelyek
az Esri File Geodatabase API-t használják.
Fenntartva.
Az ArcGIS for Windows Mobile telepítések engedélyezése az ArcGIS for Server Enterprise (Advanced vagy
Standard), az ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard, Basic) és az
ArcGIS Engine Értéknövelt alkalmazások együttes használatára terjed ki.
Fenntartva.
A webes használatra készülő Értéknövelt alkalmazás(oka)t más Esri Termék(ek)kel együttesen kell használni. Az
Értéknövelt alkalmazás(ok)kal együttesen harmadik fél technológiái is használhatóak, amennyiben az Értéknövelt
alkalmazás(oka)t minden esetben más Esri Termék(ek)kel együttesen használják.
Csak más Esri termék(ek)kel együtt használható. Az ArcGIS Earth alkalmazással együttesen harmadik fél
technológiái is használhatók, amennyiben az ArcGIS Earth alkalmazást minden esetben más Esri Termék(ek)kel
együttesen használják.

66. Asztali alkalmazások esetén minden egyes licenc egy-egy teljes szervezetre érvényes. E licenc szempontjából a
szervezet a fő bejegyezett egyedi tartományazonosítót jelenti. Tartomány : a tartománynév-regisztrálónál bejegyzett
internetes tartománynév. Például az „example.com” esetében az „example.com” minősül a bejegyzett egyedi domain
azonosítónak. Hasonlóképp, az „example.com.xx” esetében, ahol az „xx” országkódot jelent, az „example.com.xx”
minősül a bejegyzett egyedi domain azonosítónak. Az elsődleges bejegyzett egyedi domain azonosítóval a szervezet
bármely alkalmazottja jogosult használni az asztali alkalmazásokat. Egy adott szervezeten belül korlátlan
mennyiségű alkalmazást lehet kifejleszteni és telepíteni.
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2. KIEGÉSZÍTÉS
ADATFELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
(E300-2)
Ez az Adatfelhasználási kiegészítés („2. kiegészítés”) a Licencvevő jogait tartalmazza az Adat használatára vonatkozóan,
valamint tartalmazza a Licencvevő meglévő eredeti licencmegállapodását, ha létezik olyan, vagy azt a Licencmegállapodást,
amelyik a http://www.esri.com/legal/software-license webhelyen található (alkalmazás szerint a „Licencmegállapodást”),
amely hivatkozásként e megállapodás részét képezi. Az 2. kiegészítés és a Licencmegállapodás Általános licencfeltételei
közötti ellentmondás esetén a Kiegészítés rendelkezései irányadóak.Az Esri fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa
az Adatfelhasználási feltételeket. Előfizetéseken keresztül licencelt Adatok esetében a Licencvevő az Esrinek küldött írásbeli
értesítésével lemondhat bármely előfizetést vagy adott esetben felhagyhat az Adatok használatával. Amennyiben a
Licencvevő továbbra is használja az Adatokat, ezt a módosítás elfogadásaként kell értelmezni. Az Adatfelhasználási
feltételeket az alábbiakban hivatkozott feljegyzések tartalmazzák:
1. RÉSZ – AZ ADATOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KORLÁTOZÁSOK
A Licencmegállapodás 4.2-es cikkében meghatározott korlátozásokon túlmenően az Adatok Licencvevő és Licencvevő
végfelhasználói (a továbbiakban együttesen: „Felhasználók”) általi használatára a következő korlátozások vonatkoznak:
Szigorúan tilos az Adatoknak a 2. szakaszban vagy a Licencmegállapodásban másutt kifejezetten nem engedélyezett
használata. Anélkül, hogy a fenti általános tilalom bármennyire is korlátozásra kerülne, Licencvevő köteles biztosítani, hogy
a Felhasználók számára tiltott legyen (i) az Adatok közös márkajelzéssel történő ellátása, (ii) az Adatok felhasználása
bármely nem engedélyezett szolgáltatásban vagy termékben, vagy (iii) az Adatok felkínálása harmadik fél nevében vagy
harmadik félen keresztül.
2. CIKK – AZ ADATOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIFIKUS FELTÉTELEK
Az alábbi táblázat az Esri azon Termékeit sorolja fel, amelyekre a Licencmegállapodás Általános licencfeltételek
szakaszában megadott általános használati feltételeken kívül további, egyéni felhasználási feltételek is vonatkoznak. A
kiegészítő felhasználási feltételek közvetlenül a táblázat alatt vannak felsorolva, az alábbi táblázatban az egyes Termékek
neve után közvetlenül zárójelben álló számok hivatkoznak azokra:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ArcGIS Online Adatok (1)
StreetMap Premium for ArcGIS (2)
StreetMap for Windows Mobile (2)
StreetMap for ArcPad (2)
StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation
Analytics (2; 1. kiegészítés, 1. jegyzet)
HERE Traffic Data (11; 1. kiegészítés, 1. jegyzet)
Data Appliance for ArcGIS (3)

▪
▪

Business Analyst Data (4, 10)
Demográfiai, fogyasztói és üzleti adatok („Esriadatok”) (5, 10)
▪ Data and Maps for ArcGIS (6)
▪ Esri MapStudio-adatok (9)
 World Geocoder for ArcGIS Basic (7)

Jegyzetek:
▪
▪

Amennyiben Ön a fenti táblázatban szereplő Termékek közül egyiket sem veszi licencbe, ezek a kiegészítő felhasználási
feltételek Önre nem vonatkoznak.
A kiegészítő felhasználási feltételek CSAK azokra a Termékekre VONATKOZNAK, amelyekre a fenti táblázatban
számmal hivatkoznak.

Kiegészítő felhasználási feltételek a fentiekben felsorolt Termékekre vonatkozóan:
1.ArcGIS Online adatok: olyan, e Jegyzetekben hivatkozott Szoftver és Online Services, amely lehetővé teszi az ArcGIS
Online adatokhoz való hozzáférést. Az ArcGIS Online Data-t kizárólag abból a célból szolgáltatják, hogy azokat a
Licencvevő az Esri Szoftver és Online Services jogosultságával együtt használhassa. A nem díjalapú ArcGIS Onlinefiókokkal elérhető ArcGIS Online adatokra használati korlátozás vonatkozhat.
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ArcGIS Online Alaptérképadatok:
a.

Az ArcGIS Online alaptérképadatok Esri tartalomcsomag formájában exportálhatók, majd bármilyen olyan eszközre
átvihetők, amely rendelkezik Esri ügyfélszoftver-licenccel.
b.ArcGIS Online alaptérképadatokkal összesen legfeljebb ötvenmillió (50 000 000) tranzakció végezhető bármely
tizenkét (12) hónapos időintervallumban. A tranzakciókba beleszámítanak az alaptérképadatokkal kapcsolatos és a
geokeresési tranzakciók is. „Tranzakció”: az ArcGIS Resources forrásközpontban
(http://links.esri.com/agol/transactiondef) megtalálható Dokumentációban lett meghatározva.
Licencvevő az ArcGIS Online-on keresztül hozzáférhető Adatokat kizárólag az alábbi linkre kattintva található feltételek
tiszteletben tartása mellett használhatja:
a.
b.

c.
d.

A HERE adatokra a következő címen található felhasználási feltételek vonatkoznak:
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
A Tele Atlas-/TomTom-adatok felhasználására a http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf oldalon olvasható felhasználási feltételek vonatkoznak.
A BODC batimetriai adatokra a következő címen található felhasználási feltételek vonatkoznak:
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc.
MB-Research GmbH (MBR)-adatok: A Felhasználók számára tilos (i) az MBR-adatok felhasználása –
korlátozás nélkül ideértve az európai demográfiai adatokat, a fogyasztói igényekre vonatkozó adatokat,
valamint a postai és földrajzi határokat – bármely, harmadik fél számára értékesített, bérbe adott, közzétett,
rendelkezésre bocsátott vagy bármely egyéb módon átadott adatbázis vagy más információgyűjtemény
összeállítására, javítására, ellenőrzésére, kiegészítésére, bővítésére, vagy onnan történő törlésre felhasználni,
továbbá (ii) az MBR-adatok módosítása vagy egyéb módon történő megváltoztatása az MBR előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül (mely hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az MBR saját hatáskörben jogosult
dönteni).

2.StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap for ArcGIS for Windows Mobile; StreetMap for ArcPad; StreetMap Premium
for ArcGIS for Transportation Analytics: Ezek a Termékek (a továbbiakban együttesen: „StreetMap-adatok”)
térképkészítésre, geokódolásra és két pont közötti útvonaltervezésre használhatók, de a licenc nem terjed ki a dinamikus,
valós idejű navigációs segítségnyújtásra. A StreetMap-adatokat például nem lehet arra használni, hogy figyelmeztesse a
felhasználót a következő manőverekre (például egy következő kanyarra való figyelmeztetésre) vagy arra, hogy alternatív
útvonalat tervezzen abban az esetben, ha egy kanyart elvétenek. A StreetMap-adatokat nem lehet arra használni, hogy
több gépjármű részére végezzenek összehangolt útvonaltervezést vagy útvonal-optimalizálást. Az ArcGIS for Desktop,
az ArcGIS for Server, az ArcPad vagy az ArcGIS for Transportation Analytics szoftverekkel együtt való használatra
megszerzett StreetMap-adatokat kizárólag azzal a Termékkel együtt lehet használni, amelyhez a StreetMap-adatokat
megszerezték. Más Termékekkel együtt nem használhatók. A StreetMap for Windows Mobile Data licenc kizárólag arra
vonatkozik, hogy azokat mobileszközökön vagy az ArcGIS for Mobile alkalmazásokkal összefüggésben használják. A
StreetMap-adatok tartalmazhatnak adatokat bármelyik alábbi forrásból:
a.

b.

A HERE adatokra a következő címen található felhasználási feltételek vonatkoznak:
http://www.esri.com/supplierterms-HERE. A HERE-adatok, amennyiben a StreetMap Premium for ArcGIS for
Transportation Analytics alkalmazásban történő használatra vannak licencelve, nyomon követést, több jármű
összehangolt útvonaltervezését, valamint útvonal-optimalizálást tesznek lehetővé.
A Tele Atlas-/TomTom-adatok felhasználására a http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf oldalon olvasható felhasználási feltételek vonatkoznak.

3.Data Appliance for ArcGIS: a Data Appliance alkalmazással együtt szolgáltatott adatokra az alábbi felhasználási feltételek
vonatkoznak:
a.
b.

A HERE adatokra a következő címen található felhasználási feltételek vonatkoznak:
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
A Tele Atlas-/TomTom-adatok felhasználására a http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf oldalon olvasható felhasználási feltételek vonatkoznak.
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c.
d.

Az i-cubed-adatok felhasználására a http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
oldalon olvasható felhasználási feltételek vonatkoznak.
A BODC batimetriai adatokra a következő címen található felhasználási feltételek vonatkoznak:
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc.

4.Business Analyst Data: a Business Analyst Data adatait az Esri Business Analyst (Server, Desktop) alkalmazásával együtt
szolgáltatják. Az Adatokra az alábbi kiegészítő felhasználási feltételek vonatkoznak:
a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.

Az Adatokat a Licencvevőnek a Licencvevő Szoftverhasználatával összefüggő belső használata céljából
szolgáltatják. A Business Analyst Data (ideértve a származékos termékeket, például a geokódokat) használatára
a 2. kiegészítés 10. jegyzetében foglaltak vonatkoznak, és az a megfelelő Business Analyst bővítménnyel együtt
történő használatra korlátozott. Amennyiben Licencvevő az Esri Business Analyst-hoz vagy annak kanadai
kiadásához a nemzeti adatkészlet alkészletével (pl. Régió, Állam, Helység) rendel licencet, akkor a Licencvevő
kizárólag a licencbe adott alkészletet használhatja, a nemzeti adatkészlet további részeinek használata tilos.
A Business Analyst for Server változatban található Business Analyst Data nem gyorsítótárazható és nem
tölthető le ügyfélalkalmazásokkal és -eszközökkel.
Az Infogroup adatokra az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak: „Felhasználók”: az Esri Szoftver
végfelhasználói. Szigorúan tilos az Infogroup adatbázisnak minden olyan használata, amelyet a jelen
Licencmegállapodás kifejezettem nem engedélyez. Anélkül, hogy a fenti általános tilalom bármennyire is
korlátozásra kerülne, a Felhasználók számára kifejezetten tilos (i) az Infogroup adatbázist allicencbe adni vagy
továbbértékesíteni; (ii) az Infogroup adatbázist arra használni, hogy annak alapján vagy abból levelező listát,
földrajzi vagy kereskedelmi címlistát, üzleti címlistát, szaknévsort, apróhirdetés gyűjteményt vagy más,
értékesített, bérbe adott, nyilvánosságra hozott, rendelkezésre bocsátott vagy harmadik személy részére egyéb
módon átadott információ gyűjteményt hozzanak létre, azt bővítsék, ellenőrizzék, kiegészítsék, ahhoz
hozzáadjanak vagy abból elvegyenek, illetve harmadik személyeknek erre engedélyt adjanak; (iii) az Infogroup
adatbázis olyan termékben vagy szolgáltatásban használják, amelyet a Licencmegállapodás nem engedélyez név
szerint, illetve azt harmadik személyen keresztül ajánlják fel; (iv) az Infogroup adatbázis olyan termékben vagy
szolgáltatásban használják, amelyet a Licencmegállapodás nem engedélyez név szerint, illetve azt harmadik
személyen keresztül ajánlják fel; (iv) az Infogroup adatbázis vagy annak bármely részét Infogroup előzetes
írásbeli hozzájárulása hiányában (mely hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról Infogroup saját
hatáskörben jogosult dönteni) visszafejteni, visszafordítani vagy alkotórészeire bontani; vagy (v) az Infogroup
adatbázist bármilyen direkt marketing célra felhasználni.
A HERE adatokra a következő címen található felhasználási feltételek vonatkoznak:
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
A Tele Atlas-/TomTom-adatok felhasználására a http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf oldalon olvasható felhasználási feltételek vonatkoznak.
MBR-adatok: A Felhasználók számára tilos (i) az MBR-adatok felhasználása – korlátozás nélkül ideértve az
európai demográfiai adatokat, a fogyasztói igényekre vonatkozó adatokat, valamint a postai és földrajzi
határokat – bármely, harmadik fél számára értékesített, bérbe adott, közzétett, rendelkezésre bocsátott vagy
bármely egyéb módon átadott adatbázis vagy más információgyűjtemény összeállítására, javítására,
ellenőrzésére, kiegészítésére, bővítésére, vagy onnan történő törlésre felhasználni, továbbá (ii) az MBR-adatok
módosítása vagy egyéb módon történő megváltoztatása az MBR előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (mely
hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az MBR saját hatáskörben jogosult dönteni).
D&B-adatok: Felhasználásuk tilos közvetlen postai elérés vagy közvetlen marketing céljára.

5.Demográfiai, fogyasztói és üzleti adatok („Esri-adatok”): ez az adatkategória tartalmazza az aktualizált demográfiai
adatbázist, a népszámlálási adatokat, az American Community Survey (ACS)-adatokat, a fogyasztói költésekre
vonatkozó adatokat, az üzleti adatokat, a kiskereskedelmi piaci adatokat, a Tapestry-szegmentációra vonatkozó adatokat,
a piaci potenciálra vonatkozó adatokat, a bűnügyi statisztikákat, a nagyobb bevásárlóközpontok adatait, a forgalmi
adatokat, valamint a banki adatkészleteket. Az Esri-adatok a Szoftvertől vagy Online Servicestől függetlenül is
használhatóak. Mindegyik adatkészlet használatára egy vagy több érvényes a következő licenctípusok közül:
▪Egyfelhasználós: Egyetlen felhasználó számára teszi lehetővé az adatok elérését fejlesztés vagy belső használat
céljára egy asztali számítógépen vagy kiszolgálón. Internetes hozzáférés nem megengedett.
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▪Belső webhely/kiszolgáló – ismert felhasználó: Licencvevő belső célú használatára tesz lehetővé hozzáférést
nevesített (ismert) felhasználók számára. Ezen Nevesített felhasználók számára megengedett a webes
hozzáférés.
▪Nyilvános webhely (nem kereskedelmi célú) – alkotórészenkénti kiszolgálású modell: Önkormányzati
Licencvevő számára egy adott populációt kiszolgáló, külső elérésű Értéknövelt alkalmazásban teszi lehetővé az
Adatok használatát, amennyiben a Licencvevő az ilyen jellegű használattal nem termel bevételt.
▪Nyilvános webhely (kereskedelmi célú) – ismert felhasználó: Licencvevő számára külső elérésű, Nevesített
felhasználók számára használható Értéknövelt alkalmazásban teszi lehetővé az Adatok használatát és bevétel
termelését az ilyen jellegű használattal.
▪Nyilvános webhely (kereskedelmi célú) – névtelen felhasználó: Licencvevő számára külső elérésű, általános
használhatóságú Értéknövelt alkalmazásban teszi lehetővé az Adatok használatát és bevétel termelését az ilyen
jellegű használattal.
6.Data and Maps for ArcGIS: Az Adatok az ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server és az ArcGIS Online licencével
rendelkező felhasználók számára hozzáférhetők. A Data and Maps for ArcGIS-t kizárólag az ArcGIS for Desktoppal, az
ArcGIS for Serverrel és az ArcGIS Online-nal kapcsolatos engedélyezett használat céljából szolgáltatják.
a.

b.

A Licencvevő a http://www.esri.com/legal/redistribution-rights oldalon elérhető Jogtovábbadási mátrixban, a
Súgó rendszerben és a támogató metaadatfájlokban foglaltaknak megfelelően továbbadhatja az Adatokat,
feltéve, hogy tiszteletben tartja az elért adatkészletre vonatkozó specifikus terjesztési leírásokat és
követelményeket.
A StreetMap Data-t térképkészítésre, geokódolásra és útvonalkészítés céljára is lehet használni, de a dinamikus
útvonal-tervezési felhasználása tilos. A StreetMap USA-t például nem lehet arra használni, hogy figyelmeztesse
a felhasználót a következő manőverekre (például egy következő kanyarra való figyelmeztetésre) vagy arra,
hogy alternatív útvonalat tervezzen abban az esetben, ha egy kanyart elvétenek.

7.250 000 000 geokódra korlátozódik az előfizetés tartama alatt.
8. Fenntartva.
9.MapStudio Data: Ezen Adatokra az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak:
a.
b.
c.
d.

A HERE adatokra a következő címen található felhasználási feltételek vonatkoznak:
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
A Tele Atlas-/TomTom-adatok felhasználására a http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792teleatlas_use_data.pdf oldalon olvasható felhasználási feltételek vonatkoznak.
Az i-cubed-adatok felhasználására a http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
oldalon olvasható felhasználási feltételek vonatkoznak.
D&B-adatok: Felhasználásuk tilos közvetlen postai elérés vagy közvetlen marketing céljára.

10. A Licencvevő nyomtatott vagy csak olvasható formátumban („Kimenetek”) csatolhatja az adatokat a prezentációs
csomagokhoz, marketingtanulmányokhoz és egyéb, külső fél által készített jelentésekhez vagy dokumentumokhoz. A
Licencvevő nem jogosult önállóan a Kimenetek újraértékesítésére vagy más formában való külső terjesztésére.
11. ArcGIS for Transportation Analytics–HERE Traffic Data opció: Ez az online adatszolgáltatás opcióként érhető el,
kizárólag az ArcGIS for Transportation Analytics alkalmazással történő használatra. Ezen adatokra az alábbi
felhasználási feltételek vonatkoznak:
a.
b.
c.
d.
e.

A HERE forgalmi adatokra a következő címen található felhasználási feltételek vonatkoznak:
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
A Navigation bővítmény nélkül nem megengedett az automatikus útvonaltervezés vagy a forgalmi viszonyok
alapján történő újratervezés.
A HERE forgalmi adatok nem archiválhatók, és csak a végfelhasználók személyes, időben közeli, legfeljebb
egy (1) huszonnégy (24) órás időszakon belüli felhasználása céljából szolgáltathatóak.
A HERE forgalmi adatok nem használhatóak fel semmiféle FM/AM/HD rádió- vagy televízióadásban történő
megjelenítésre vagy sugárzásra vagy bármilyen RDS technológiájú továbbításra.
A HERE forgalmi adatok nem használhatóak fel és nem építhetőek bele semmiféle olyan forgalmi információs
rendszerbe, amely a beérkező hívásokra beszédhang formájában nyújt forgalmi helyzetjelentéseket.
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f.

A HERE forgalmi adatok nem használhatóak fel szöveget beszédhanggá alakító e-mail alapú figyelmeztető,
üzenet- vagy hangposta alapú alkalmazás fejlesztésére vagy kereskedelmileg elérhetővé tételére a HERE
forgalmi adatok egyetlen részének felhasználásával sem.
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3. KIEGÉSZÍTÉS
ONLINE SERVICES KIEGÉSZÍTÉS
(E300-3)
Ez az Online Services kiegészítés („3. kiegészítés”) a Licencvevő jogait tartalmazza az Online Services használatára
vonatkozóan, valamint tartalmazza a Licencvevő meglévő eredeti licencmegállapodását, ha létezik olyan, vagy azt a
Licencmegállapodást, amelyik a http://www.esri.com/legal/software-license webhelyen található (alkalmazás szerint a
„Licencmegállapodást”), amely hivatkozásként e megállapodás részét képezi. A 3. kiegészítés és a Licencmegállapodás
Általános licencfeltételei közötti ellentét esetén a Kiegészítés rendelkezései irányadóak. Esri fenntartja magának a jogot arra,
hogy időről időre frissítse a Kiegészítés tartalmát.E 3. Kiegészítés 1. Cikke tartalmazza a valamennyi Online Services-re
alkalmazandó rendelkezéseket; a 2. Cikk pedig az egyes specifikus Online Services-re alkalmazandó közös szabályokat
tartalmazza.
1. CIKK – AZ ONLINE SERVICES KÖZÖS HASZNÁLATI SZABÁLYAI
1. CIKK – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
A Licencmegállapodásban meghatározott értelmező rendelkezéseken túlmenően a 3. kiegészítésre a következő értelmezendő
rendelkezések is alkalmazandók:
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.

i.

j.
k.

l.

„Névtelen felhasználó”: bárki, aki nyilvános hozzáféréssel rendelkezik Licencvevő a Megosztási eszközök
használatával közzétett Tartalmának vagy Értéknövelt alkalmazásainak bármely részéhez, beleértve a Szoftver vagy
az Online Services Licencvevő általi, licenc keretében történő használatát is a jelen Kiegészítés 2. szakaszában
részletesebben ismertetettek szerint.
„API”: alkalmazásprogramozási felület.
„Alkalmazásbeli hitelesítő adat”: olyan, a rendszer által generált, az alkalmazásba való bejelentkezésre szolgáló név
és a hozzá tartozó jelszó, amelyet egy Értéknövelt alkalmazásnak az ArcGIS Online rendszerben történő
regisztrálásakor biztosítunk, és amely beágyazható az Értéknövelt alkalmazásba abból a célból, hogy az Értéknövelt
alkalmazás hozzáférhessen az Online Services szolgáltatásokhoz, és használhassa azokat.
„ArcGIS Weboldal”: a http://www.arcgis.com weboldal és valamennyi ehhez kapcsolódó vagy jogutód weboldal.
”Tartalom”: adatok, képek, fotók, animációk, videók, audio- és szövegfájlok, térképek, adatbázisok, adatmodellek,
adatbázis-kezelők, felhasználói interfészek, szoftveralkalmazások és Fejlesztői eszközök.
„Fejlesztői eszközök”: szoftverfejlesztési eszköztárak (SDK-k), API-k, szoftverkönyvtárak, mintakódok és egyéb
források.
„Licencvevői tartalom”: minden olyan Tartalom, amelyet a Licencvevő, a Licencvevő egy nevesített felhasználója
vagy bármely más felhasználó az Online Services használatával kapcsolatosan átad az Esrinek, továbbá a
Licencvevőnek az Online Services használata eredményeképpen létrehozott bármilyen Tartalma és minden olyan
Értéknövelt alkalmazás, amelyet a Licencvevő a Fejlesztői eszközök használatával épít ki és az Online Services
használatával telepít. Nem tartoznak a Licencvevői tartalmak közé a Licencvevő által az Esri számára eljuttatott
visszajelzések, javaslatok vagy Termékfejlesztésre vonatkozó kérések.
„Nevesített felhasználó”: a Licencvevő alkalmazottja, képviselője, tanácsadója vagy alvállalkozója, akihez a
Licencvevő egyedi, biztonságos bejelentkezési hitelesítő adatokat rendelt hozzá, melyek lehetővé teszik a
hozzáférést egy olyan Termékhez, amely ilyen hitelesítő adatokat igényel ahhoz, hogy a hitelesítő adatokhoz kötött
funkciókat használni lehessen a Terméken belül kizárólag a Licencvevő érdekében. Oktatási célú felhasználás
esetén a Nevesített felhasználók regisztrált diákokat is magukban foglalhatnak.
„Online tartalom”: az Esri által az Online Services részeként szolgáltatott vagy nyújtott Tartalom, minden
Térképszolgáltatást, Feladatszolgáltatást, Képi szolgáltatást és Fejlesztői eszközt beleértve az olyan harmadik felek
által szolgáltatott Tartalmak kivételével, amelyekhez a Licencvevő az Online Servicesen keresztül fér hozzá.
„Szolgáltatás összetevői”: a következők mindegyike: Online Services, Online Tartalom, ArcGIS weboldal,
Fejlesztői eszközök, Dokumentáció vagy a kapcsolódó anyagok.
„Megosztási eszközök”: Az Online Services és az ArcGIS weboldal beépített közzétételi lehetőségei, amelyek
lehetővé teszik Licencvevő számára, hogy a saját Tartalmát és Értéknövelt alkalmazásait harmadik személyek
és/vagy Névtelen felhasználók számára hozzáférhetővé tegye.
„Értéknövelt alkalmazás”: a Licencvevő által bármely Szoftver, Adat vagy Online Services termék engedélyezett
használatával együttesen történő használatra fejlesztett alkalmazás.
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m. „Web Services”: a Licencvevő meglévő, aláírt licencmegállapodása értelmében, ha van olyan, az Online Services és
az általuk közvetített Tartalmak.
2. CIKK – AZ ONLINE SERVICES HASZNÁLATA
2.1 Az Online Services licenc. Az Esri az alkalmazandó Megrendelési dokumentumokban meghatározottak szerint
személyes, nem kizárólagos, nem átruházható és az egész világon érvényes licencet ad a Licencvevőnek azon Online
Serviceshez való hozzáférésre és használatra, (i) amelyek után megfizették az alkalmazandó licencdíjat (amennyiben az
szükséges), (ii) amelyeket a Licencvevő a saját belső, saját maga, illetve Nevesített felhasználói vagy Névtelen felhasználói
által (amennyiben vannak ilyenek) történő használatára szántak, valamint (iii) amelyek összhangban vannak a
Licencmegállapodással és a licencelt konfigurációval, az Esri által engedélyezetteknek megfelelően.
2.2 Előfizetéses Online Services Szolgáltatása. Az előfizetéses Online Services esetében Esri
a.
b.
c.

A Dokumentációban foglaltakkal összhangban Online Services-t nyújt a Licencvevőnek;
Az Esri általános vevőtámogatási szabályzatával összhangban vevőtámogatást, illetve a Licencvevő által esetlegesen
megvásárolt további kiegészítő támogatást nyújt; valamint
Megtesz minden kereskedelmileg ésszerű erőfeszítést annak biztosítása érdekében, hogy az Online Services ne
adhasson át a Licencvevőnek semmilyen Kártevő kódot, ugyanakkor az Esri nem felelős semmilyen olyan Kártevő
kódért, amelyet a Licencvevő fiókján keresztül vagy harmadik személy Tartalmán keresztül töltöttek fel az Online
Services-be.

2.3 Licencvevő felelőssége.
a.

b.

c.

Licencvevő a felelős a jelen Licencmegállapodás Nevesített felhasználók általi betartásáért. Az Online Serviceshez
kizárólag a Licencvevő és Nevesített felhasználói vagy Névtelen felhasználói (amennyiben vannak ilyenek)
jogosultak a Licencvevő fiókján keresztül hozzáférni. A Nevesített felhasználók bejelentkezési hitelesítő adatai
kizárólag a megjelölt Nevesített felhasználók számára szólnak, nem oszthatók meg több személy között. A
Nevesített felhasználók bejelentkezési hitelesítő adatai új Nevesített felhasználókhoz rendelhetőek hozzá, ha a
korábbi felhasználó számára már nem szükséges az Online Services elérése.
A Licencvevő és Nevesített felhasználói felelősek az Engedélyezési kódok, a Hozzáférési kódok, a Nevesített
felhasználók bejelentkezési hitelesítő adatai, illetve az Online Serviceshez hozzáférést biztosító bármely egyéb
módszer bizalmasságának megőrzéséért, valamint azért, hogy az erre fel nem jogosított harmadik felek ne
férhessenek hozzá a Licencvevő fiókjához. Licencvevő haladéktalanul köteles értesíteni az Esrit ha tudomást szerez
a fiókja engedély nélküli felhasználásáról vagy a biztonság bármilyen más megsértéséről.
A Licencvevő viseli a kizárólagos felelősséget a Licencvevő Tartalmának és Értéknövelt alkalmazásainak
fejlesztéséért, működtetéséért, és azért, hogy milyen módot választ használat, hozzáférés, átvitel, átadás,
karbantartás és feldolgozási lehetőség biztosítására mások számára vagy mások által, beleértve a termékek bármiféle
használatát és elérését, minden későbbi végfelhasználót, végső használatot, illetve az Egyesült Államok kormánya és
más kormányok által esetleg a rendeltetési helyre vonatkozóan kiadott korlátozásokat.

2.4 Az Online Services tiltott felhasználói. A Licencmegállapodásban meghatározott tiltott használati módok mellett, illetve
a Licencmegállapodás által engedélyezett módokon kívül a Licencvevő (i) nem kísérel meg engedély nélkül hozzáférni az
Online Serviceshez, és ehhez segítséget sem nyújt; (ii) nem használja az Online Servicest kéretlen levelek, levélszemét vagy
sértő, illetve rágalmazó anyagok küldésére, fenyegető zaklatásra vagy fizikai bántalmazással való fenyegetésre; (iii) nem
használja az Online Servicest vírusok, férgek, időbombák, trójai falovak vagy más olyan számítógépes kód, fájl vagy
program továbbküldésére, amelynek célja, hogy megszakítsa, tönkretegye valamely számítógépes szoftver, hardver vagy
telekommunikációs berendezés működését, vagy korlátozza a működőképességét („Kártevő kód”); (iv) nem tükrözi,
formázza újra vagy tükrözés megkísérlése érdekében nem jeleníti meg az Online Servicest és/vagy kereskedelmi célra
használja azt a szintet kivéve, ameddig maga az Online Services közvetlenül lehetővé teszi ezt a funkciót; (v) az Online
Servicesből kinyert ügyféloldali adatgyorsítótárakat nem osztja meg más engedélyezett végfelhasználókkal vagy harmadik
felekkel; (vi) az Online Servicesből kinyert ügyféloldali adatgyorsítótárakat, útvonalakat és geokódolt pontokat nem
forgalmazza harmadik felek részére; (vii) nem gyűjt és nem tapogat le a képernyőről vagy az internetről az Online
Servicesből származó Tartalmat sem manuálisan, sem rendszerszinten; (viii) nem használja az ArcGIS Online Map Services,
a Geocoding Services és a Routing Services szolgáltatást a gépjárművekbe épített navigációs rendszerekkel való
kommunikációra (nem beleértve a hordozható navigációs eszközöket), sem olyan rendszerrel való kommunikációra, amely
valós idejű, dinamikus útbaigazítási adatokat ad bármilyen készüléknek (nem használhatók például arra ezek a szolgáltatások,
hogy figyelmeztessenek egy felhasználót a közelgő vezetési műveletekre, például egy kanyarra, illetve alternatív útvonal
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kiszámítására a helyes elágazáson való túlhaladás esetén); illetve (ix) nem építi be az Online Services bármely részét
bármilyen kereskedelmi termékbe vagy szolgáltatásba, kivéve, ha a kereskedelmi termék lényeges, és érdemi módon növeli
az Online Services funkcionalitását. A Licencvevő nem használhatja az Online Servicest arra, hogy (a) megsértse vagy
elbitorolja harmadik felek saját tulajdonú jogait vagy adatvédelmi jogait; (b) feldolgozzon, tároljon, átvigyen vagy
hozzáférhetővé tegyen olyan információkat, adatokat vagy technológiákat, amelyeknek az exportálása korlátozás alá esik az
Egyesült Államok fegyverkereskedelmi szabályai (International Traffic in Arms, ITAR) alapján; (c) megszegjen bármilyen
exportjogszabályt; vagy (d) az interneten tárolja vagy feldolgozza a Licencvevő bármilyen Tartalmát, amely a
DFARS 204.73 jogszabály szerint honvédelmi információnak (CDI) tekintendő, illetve amely védett egészségügyi
információnak (protected health information, PHI) minősül az egészségbiztosítási átjárhatósági és elszámoltathatósági
törvény (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) értelmében. A Licencvevő nem kísérelheti meg
(a) megvizsgálni, letapogatni vagy tesztelni az Online Services sebezhetőségét, sem megkerülni az Online Services által
használt bármilyen biztonsági vagy hitelesítési intézkedést; illetve (b) nem végezhet a konkurenciával való összevetést célzó
mérést az Online Services rendelkezésre állására, teljesítményére és funkcióira vonatkozóan. A Licencvevő viseli a
felelősséget az Esrivel szemben felmerülő olyan bírságokért, büntetésekért és keresetekért (az ésszerű ügyvédi díjakat is
beleértve), amelyek abból erednek, hogy a Licencvevő nem tartotta be bármelyik fenti rendelkezést.
2.5 Próba licencek. Az Esri licencet adhat arra, hogy bizonyos szolgáltatásokat a Licencvevő belső célra kipróbáljon. A
licenc a megállapított próbaidőszak végéig, illetve addig marad érvényes, ameddig a Licencvevő nem vásárol előfizetést (a
kettő közül a korábban bekövetkező időpontig). AMENNYIBEN A LICENCVEVŐ A PRÓBAIDŐSZAK LEJÁRTÁT
MEGELŐZŐEN NEM ALAKÍTJA ÁT A PRÓBALICENCÉT ELŐFIZETÉSSÉ, AZ ÁLTALA FELTÖLTÖTT, ILLETVE
A PRÓBAIDŐSZAK ALATT KÉSZÍTETT VALAMENNYI TARTALOM ÉS SZEMÉLYRESZABÁS VÉGLEGESEN
ELVESZIK. AMENNYIBEN A LICENCVEVŐ NEM KÍVÁN ELŐFIZETÉST VÁSÁROLNI, ÚGY KÖTELES AZ
ILYEN TARTALMAT A LICENCVEVŐ PRÓBAIDŐSZAKÁNAK LEJÁRTÁT MEGELŐZŐEN EXPORTÁLNI.
2.6 Az Online Services módosítása.Az Esri fenntartja a jogot arra, hogy az Online Servicest, valamint a hozzá kapcsolódó
API-kat bármikor megváltoztassa vagy módosítsa. Amennyiben a körülmények alapján ésszerűnek tűnik, az Esri valamennyi
lényeges módosítás bekövetkezte előtt harminc (30) nappal előre értesíti a Licencvevőt.
2.7 Az Online Services megszüntetése vagy érvénytelenítése. Az Esri fenntartja a jogot arra, hogy az Online Servicest,
valamint a hozzá kapcsolódó API-(ka)t bármikor megszüntesse vagy érvénytelenítse. Amennyiben a körülmények alapján
ésszerűnek tűnik, az Esri bármely Online Services megszüntetése vagy érvénytelenítése előtt kilencven (90) nappal előre
értesíti a Licencvevőt. Az Esri hat (6) hónapon keresztül megkísérel támogatást nyújtani valamennyi érvénytelenített APIhoz, kivéve, ha e támogatás ellen jogi, pénzügyi vagy technológiai okok szólnak.
2.8 Amennyiben az Online Service(s) bármely módosítása lényegi hátrányt okoz Licencvevő működése szempontjából, az
Esri saját belátása szerint dönthet az Online Services kijavításának, korrekciójának vagy kerülő megoldás biztosításának
megkísérléséről. Amennyiben nincs kereskedelmileg ésszerű, járható megoldás, Licencvevő felmondhatja az Online
Servicesre vonatkozó előfizetését, és az Esri időarányos visszatérítést nyújt.
2.9 Attribútumok. A Licencvevő írásbeli engedély nélkül nem távolíthatja el, illetve nem takarhatja el azokat a védjegyeket
és logókat, amelyek egyébként az Online Services használata során láthatóak lennének. A Licencvevő köteles nyilatkozatban
jelezni, hogy az alkalmazás az Esri által biztosított Online Servicest használja, amennyiben a nyilatkozat nem jelenik meg
automatikusan az Online Services használata során. Erre vonatkozóan a Dokumentáció tartalmaz útmutatást.
3. CIKK – A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA ÉS FELMONDÁSA
Az alábbiak kiegészítik a Licencmegállapodás 5., a megállapodás időtartamáról és felmondásáról szóló cikkét:
3.1 Az előfizetések időtartama. Az előfizetések időtartamát a Megrendelési dokumentum határozza meg, amelynek alapján
az abban megjelölt Online Servicest megvásárolják.
3.2 Az előfizetési díjak változásai. A havi előfizetési díjak harminc (30) nappal korábban megküldött értesítéssel
felemelhetők. Az egy (1) hónapnál hosszabb időre szóló előfizetések esetén az Esri jogosult megnövelni az előfizetési díj
összegét oly módon, hogy az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző legalább hatvan (60) nappal értesíti erről a
Licencvevőt.
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3.3 A szolgáltatás megszakadásaAz Online Service(s) előzetes értesítés nélkül átmenetileg használhatatlanná válhat,
amennyiben váratlan és be nem ütemezett leállás vagy szolgáltatáskimaradás következik be az Online Services egyes vagy
összes szolgáltatásában, a rendszerhibákat és egyéb, az Esri ésszerű irányításán kívüli eseményeket is beleértve.
3.4 A szolgáltatás felfüggesztése. Az Esri jogosult felfüggeszteni az Online Services egészére vagy tetszőleges részére
vonatkozó hozzáférési jogosultságot, anélkül, hogy bármiféle felelősséggel tartozna a Licencvevőnek, (a) ha a Licencvevő
megszegi a jelen Licencmegállapodás feltételeit; (b) átlépi a felhasználási korlátot további licencszámnövelés nélkül, amely e
Kiegészítés 5. cikkének értelmében engedélyezné az Online Services további igénybevételét; (c) ha ok van azt feltételezni,
hogy az Online Service(s) Licencvevő általi használata ellentétesen hat annak integritására, működésére vagy
felhasználhatóságára; (d) ha Licencvevő fiókjának fel nem függesztése akár az Esri, akár a licencadó felelősségének
megállapítását is maga után vonhatja; (e) ütemezett leállási időre vagy az Online Service(s) karbantartásának vagy
módosításának idejére; (f) az Online Service(s)re vonatkozó fenyegetés vagy támadás esetében (a szolgáltatásmegtagadási
támadásokat is beleértve), vagy bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely kockázatot jelenthet az Online Services
alkalmazható részére; vagy (g) ha az Esri úgy dönt, hogy az Online Services (vagy annak része) törvénybe ütközik, illetve ha
a felfüggesztés törvényi vagy hatósági okból szükséges vagy előrelátó lépésnek tekinthető. Amennyiben ezek a körülmények
lehetővé teszik, a felfüggesztést megelőzően a Licencvevőt értesítik a szolgáltatás felfüggesztéséről annak érdekében, hogy
ésszerű lehetőséget biztosítsanak a számára a szerződésszegése helyrehozására.
3.5 Az Esri nem felelős a károkért, felelősségért, veszteségekért (bármilyen adatveszteséget és bevételkiesést beleértve) vagy
bármely más következményért, amely a Licencvevőt vagy annak bármely ügyfelét a Szolgáltatás megszakítása vagy
felfüggesztése eredményeképpen érheti.
4. CIKK – A LICENCVEVŐ TARTALMA, VISSZAJELZÉS
4.1 Licencvevő tartalma. Licencvevő fenntart magának a saját Tartalmához fűződő valamennyi jogot, jogcímet és jogi
érdeket. Licencvevő a jelen Megállapodással nem kizárólagos, nem átruházható és világszerte érvényes jogot biztosít az
Esrinek és az Esri licencadóinak arra, hogy a Licencvevő tartalmát kizárólag a Licencvevő Online Services-ei alkalmassá
tétele céljából hosztolja, futtassa vagy sokszorosítsa. Licencvevő hozzájárulása nélkül az Esri nem jogosult a Licencvevő
tartalmához hozzáférni, azt használni vagy nyilvánosságra hozni, kivéve abban az esetben, amennyiben az az Online Services
Licencvevő általi támogatásához, Licencvevő vevőtámogatási kérései teljesítéséhez, Licencvevő fiókjának hibaelhárításához,
illetve a Licencvevő által írásban engedélyezett más dologhoz ésszerűen szükséges. Amennyiben a Licencvevő valamely
harmadik fél által nyújtott szolgáltatáson keresztül fér hozzá az Online Serviceshez, az Esri jogosult a Licencvevő tartalmait e
harmadik fél részére átadni olyan mértékben, amennyire az az alkalmazás, az Online Services és a Licencvevő tartalma
közötti együttműködés elősegítéséhez szükséges. Amennyiben jogszabály, valamely bírósági vagy hatósági rendelkezés azt
megköveteli, Esri jogosult nyilvánosságra hozni Licencvevő tartalmát, de köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak
érdekében, hogy korlátozza a nyilvánosságra hozatal mértékét. Egyedül Licencvevő felelőssége arról megbizonyosodni, hogy
a saját Tartalmai megfelelnek az Online Service-el történő használatra, illetve az Online Services exportáló és letöltő
funkcióinak felhasználásával rendszeres offline biztonsági másolatokat készíteni.
4.2 Licencvevő tartalmának eltávolítása. A Licencvevő köteles információt és/vagy egyéb anyagokat szolgáltatni a
Licencvevő tartalmaival kapcsolatban az Esri ésszerű kérésére a Licencvevő ellenőrzéséhez a Licencmegállapodás
előírásainak betartása értelmében. Esri jogosult a Licencvevő tartalmának bármely részét eltávolítani vagy törölni,
amennyiben ok van azt feltételezni, hogy az adott Tartalom Online Services használatával való feltöltése megsértette e
Licencmegállapodás rendelkezéseit. Amennyiben ezen körülmények alapján ésszerűnek tűnik, az Esri a Licencvevő
tartalmának eltávolítását megelőzően értesíti Licencvevőt. Az Esri a saját, a http://www.esri.com/legal/dmca_policy oldalon
elérhető Szerzői Jogi Szabályozásával összhangban válaszolja meg valamennyi, a Digital Millenium Copyright Act alapján
kiadott, az eltávolításra felszólító értesítést.
4.3 Licencvevő tartalmának megosztása. Ha a Licencvevő úgy dönt, hogy a Megosztási eszközök használatával megosztja
a saját Tartalmait, akkor a Licencvevő tudomásul veszi, hogy lehetővé tette harmadik felek számára, hogy használják,
tárolják, gyorsítótárba helyezzék, másolják, sokszorosítsák, át- és továbbadják azokat az Online Servicesen keresztül.AZ
ESRI NEM FELELŐS A LICENCVEVŐ TARTALMÁBAN BEKÖVETKEZETT SEMMILYEN OLYAN
VESZTESÉGÉRT, TÖRLÉSÉRT, MÓDOSÍTÁSÉRT VAGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÉRT, AMELY A
MEGOSZTÁSI ESZKÖZÖK VAGY BÁRMELY MÁS SZOLGÁLTATÁS-ÖSSZETEVŐ HASZNÁLATÁBÓL VAGY
NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL ERED. LICENCVEVŐ A MEGOSZTÁSI ESZKÖZÖKET
KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLHATJA.

E300 (Hungarian)

Oldal: 14/20

2015. 12. 08.

4.4 Licencvevő tartalmának visszakeresése Felmondás esetén. A Licencmegállapodás, vagy bármely próba-, kiértékelési
verzió vagy előfizetés felmondása esetén az Esri harminc (30) napon keresztül letöltés céljából a Licencvevő számára
elérhetővé teszi a Licencvevő tartalmát kivéve, ha a Licencvevő ennél rövidebb időtartamra tart igényt vagy amennyiben az
Esri jogszabályilag nem jogosult ezt megtenni. Ezt követően megszűnik a Licencvevőnek az a joga, hogy az Online Servicesen keresztül hozzáférjen a saját Tartalmaihoz és az Esri többé már nem lesz köteles a Licencvevő tartalmának tárolására vagy
visszajuttatására.
5. CIKK – AZ ONLINE SERVICES HASZNÁLATÁNAK KORLÁTOZÁSA; SZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAKOK
Az Esri jogosult a Licencvevő számára elérhető Online Services korlátozására. E korlátozásokat a Szolgáltatási időszakok
használatával lehet ellenőrizni.A Szolgáltatási időszakokat arra használják, hogy mérjék a Licencvevő fiókján keresztül
elérhetővé tett ArcGIS Online Services használatának mértékét. Az alkalmazandó Megrendelési Dokumentumban határozzák
meg a Licencvevő ArcGIS Online fiókjával együtt járó maximális Szolgáltatási időszakot. Amint a Licencvevő Szolgáltatási
időszak felhasználása eléri az előfizetése alapján rendelkezésére álló Szolgáltatási időszak kb. hetvenöt százalékát (75%-át),
az Esri értesíti erről a Licencvevő fiókkezelőjét. Amint a Licencvevő Szolgáltatási időszak felhasználása eléri vagy
meghaladja a száz százalékot (100%-ot), az Esri értesíti erről a Licencvevő fiókkezelőjét. A Licencvevő akkor is hozzáférhet
a fiókjához, ha a Licencvevő fiókja meghaladja a rendelkezésre álló Szolgáltatási időszak száz százalékát (100%-át), ekkor
azonban felfüggesztésre kerül a Licencvevő hozzáférése azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek a Szolgáltatási időszakot
használják. A Licencvevő hozzáférése a Szolgáltatási időszakot használó szolgáltatásokhoz azonnal helyreállítódik, amint
befejeződött a Licencvevő további Szolgáltatási időszak vásárlására irányuló tranzakciója.
6. CIKK – ONLINE TARTALOM, HARMADIK SZEMÉLYEK TARTALMAI ÉS WEBOLDALAI
6.1 Online tartalom. Az ArcGIS Online Data az Online Services része, és a Licencmegállapodás rendelkezései alapján van
licencbe adva.
6.2 Harmadik felek tartalmai és weboldalai. Az Online Services és az ArcGIS weboldal külső weboldalakra hivatkozhat
vagy rájuk mutató linkeket tartalmazhat, illetve lehetővé teheti a Licencvevő számára, hogy külső Tartalmakhoz férjen hozzá,
és megtekintse, használja vagy letöltse őket. E Megállapodás nem tárgyalja a külső Tartalmak Licencvevő által történő
használatát, és előfordulhat, hogy a Licencvevőnek az e Megállapodásban foglaltaktól eltérő, illetve azokat kiegészítő
feltételekben kell megállapodnia annak érdekében, hogy használhassa a külső Tartalmat. Az Esri nem ellenőrzi ezeket a
weboldalakat, és nem felelős azok működéséért, tartalmáért vagy elérhetőségéért; a Licencvevő a külső weboldalakat és
Tartalmakat kizárólag a saját kockázatára, jótállás nélkül, azok aktuális állapotában használhatja. Az Online Services-ben
található, harmadik személyek weboldalaira és forrásaira történő hivatkozások vagy azokra mutató linkek semmi esetre sem
jelentenek semmilyen jóváhagyást, csatlakozást vagy szponzorálást.
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2. SZAKASZ – EGYES ONLINE SERVICES SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
Az alábbi táblázat az Esri azon Termékeit sorolja fel, amelyekre a Licencmegállapodás Általános licencfeltételek
szakaszában megadott általános használati feltételeken kívül további, egyéni felhasználási feltételek is vonatkoznak. A
kiegészítő felhasználási feltételek közvetlenül a táblázat alatt vannak felsorolva, és az alábbi táblázatban az egyes Termékek
neve után közvetlenül zárójelben álló számok hivatkoznak azokra (bizonyos esetekben a hivatkozott kiegészítő felhasználási
feltételek külön Kiegészítésben találhatóak, ezek fel vannak tüntetve):
▪ArcGIS Online (1; 2; 2. kiegészítés, 1. jegyzet; 2.
kiegészítés, 6. jegyzet)
▪ Esri Business Analyst Online (3; 2. kiegészítés, 1.
jegyzet)
▪Esri Business Analyst Online Mobile (3; 2. kiegészítés,
1. jegyzet)
▪Esri Community Analyst (3; 2. kiegészítés, 1. jegyzet)

▪ Esri Redistricting Online (2. kiegészítés, 1. jegyzet)
▪ Esri MapStudio (4; 2. kiegészítés, 1. jegyzet; 2.
kiegészítés, 9. jegyzet)
▪ Navigator for ArcGIS (1. kiegészítés, 14. jegyzet)

Jegyzetek:
▪
▪

Amennyiben Ön a fenti táblázatban szereplő Termékek közül egyiket sem veszi licencbe, ezek a kiegészítő felhasználási
feltételek Önre nem vonatkoznak.
A kiegészítő felhasználási feltételek CSAK azokra a Termékekre VONATKOZNAK, amelyekre a fenti táblázatban
számmal hivatkoznak.

Kiegészítő felhasználási feltételek a fentiekben felsorolt Termékekre vonatkozóan:
1.

Az Online Services közös felhasználási feltételeinek kiegészítéseként:
a.

A Licencvevő az Esri Online Services fiókját Értéknövelt alkalmazás(ok) fejlesztésére használhatja a Licencvevő
belső használatára.

b.

Licencvevő az alábbi feltételekkel hozzáférést adhat harmadik személyek számára is az Értéknövelt
alkalmazásokhoz:
Licencvevő Névtelen felhasználók számára engedélyezheti az Értéknövelt alkalmazás(ok)hoz való hozzáférést.
Licencvevő nem jogosult harmadik személyeket Nevesített felhasználóként hozzáadni a saját ArcGIS Online
fiókjához annak érdekében, hogy lehetővé tegye a harmadik személyek számára, hogy hozzáférjenek a
Licencvevő Értéknövelt alkalmazásaihoz. Ez a korlátozás nem vonatkozik a Nevesített felhasználók közé
tartozó harmadik személyekre.
iii. Licencvevő kizárólag a saját Értéknövelt alkalmazásain keresztül jogosult harmadik személyeknek hozzáférést
biztosítani a saját ArcGIS Online fiókján keresztül engedélyezett ArcGIS Online Services-hez. Ez a korlátozás
nem vonatkozik a Nevesített felhasználók közé tartozó harmadik személyekre.
iv. Licencvevő felelős a saját ArcGIS Online fiókjának olyan harmadik személyek által történő használata során
felmerült valamennyi díj megfizetéséért, akik ahhoz a Licencvevő Értéknövelt alkalmazásán keresztül férnek
hozzá. Ebbe beletartoznak azok a Szolgáltatási időszakok, amelyek a harmadik személyek Online Services
használatához szükségesek, illetve minden szükségszerűen felmerülő kiegészítő Online Services előfizetési díj.
v. Kizárólag a Licencvevő felelős a saját Értéknövelt alkalmazásaihoz való támogatás nyújtásáért.
vi. Licencvevő a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően korlátozza harmadik személyeknek az Online
Services használatát.
vii. A Licencvevő nem ágyazhatja be egy Nevesített felhasználó hitelesítő adatait egy Értéknövelt alkalmazásba. Az
ArcGIS Online for Organizations, Education, illetve Nongovernmental Organization/Nonprofit Organization
(NGO/NPO) Plan fiókok esetében csak olyan Értéknövelt alkalmazásokba ágyazható be egy Alkalmazásbeli
hitelesítő adat, amelyek az ArcGIS Online szolgáltatáshoz való nyilvános, névtelen hozzáférés biztosítására
szolgálnak. A Licencvevő belső használat céljából nem ágyazhatja be az ArcGIS Online Alkalmazásbeli
hitelesítő adatokat az Értéknövelt alkalmazásokba. A belső használatú Értéknövelt alkalmazásokban Nevesített
felhasználói bejelentkezési adatokat kell használni.
i.
ii.

E300 (Hungarian)

Oldal: 16/20

2015. 12. 08.

c.

Az ArcGIS Online ELA-, ArcGIS Online for Organizations- és fizetett Developer Plan-fiókok esetében:
i.

Licencvevő jogosult továbbá
(1) arra, hogy az e Megállapodásban foglaltak tiszteletben tartása mellett többletdíjat számítson fel a harmadik
személyek számára az Értéknövelt alkalmazásához való hozzáférés miatt; és
(2) Átadja saját Értéknövelt alkalmazás(ait) a harmadik személy ArcGIS Online fiókjához, feltéve, hogy:
(a) Licencvevő a harmadik személy számára díjat számíthat fel az Értéknövelt alkalmazás(ok)ért.
(b) Licencvevő nem köteles technikai segítséget nyújtani harmadik személyeknek az ArcGIS Online
fiókjának olyan általános felhasználásához, amely nincs összefüggésben Licencvevő Értéknövelt
alkalmazásával.
(c) Licencvevő nem felelős harmadik személyeknek a Licencvevő olyan Értéknövelt alkalmazása
használata során felmerül díjak megfizetéséért, amelyeket átadtak vagy áttelepítettek a harmadik
személy ArcGIS Online fiókjába.
(d) Licencvevő nem jogosult ArcGIS Online Public Plan licencvevőit zárt csoportokban való részvételre
felkérni. Ez a korlátozás az Education Plan fiókok és az NGO/NPO Plan fiókok licencvevőire is
érvényes.

d.

ArcGIS Online Public Plan-fiókok, Development and Testing-fiókok, valamint az ArcGIS Online for Organizationsfiókok NGO/NPO típusú használata esetében: Licencvevő nem jogosult többletdíjat felszámítani harmadik
személyeknek Licencvevő Értéknövelt alkalmazásához való hozzáférésért, illetve arra, hogy az említett
alkalmazások használata vagy telepítése eredményeképp az esetinél jelentősebb mértékű reklámbevételre tegyen
szert. ArcGIS Online ELA-, ArcGIS Online for Organizations- vagy fizetett Developer Plan-fiókkal kell rendelkezni
ahhoz, hogy a Licencvevő Értéknövelt alkalmazásához való hozzáférésért díjat számítson fel, illetve, hogy az
említett alkalmazások használata vagy telepítése eredményeképpen az esetinél jelentősebb mértékű reklámbevételre
tegyen szert.

e.

ArcGIS Online Public Plan fiókok esetében:
i.

A Public Plan fiókok természetes személy általi személyes használatra vannak licencelve. A Public Plan fiókok
egyén által nyereségérdekelt vállalkozás vagy kormányzati szervezet hasznára történő mindennemű használata
tilos.
▪

ii.

f.

Ez a korlátozás nem vonatkozik oktatási intézményekre a kizárólag oktatási célú felhasználás esetén,
minősített NGO/NPO típusú szervezetek, illetve sajtó- vagy médiaszervezetek esetére. Az ilyen típusú
szervezetekhez kapcsolódó személyek jogosultak az ArcGIS Online Public Plan fiókokat a hozzájuk
kapcsolódó szervezet(ek) hasznára felhasználni.

A Public Plan fiókok Licencvevői nem jogosultak zárt csoportokat létrehozni, sem az ArcGIS Online for
Organizations, Education, NGO/NPO vagy ELA Plan fiókok licencvevői által létrehozott zárt csoportokban
részt venni.

ArcGIS Online Development és Testing Plan esetében:
i.

A jelen Licencmegállapodás feltételeinek értelmében a Licencvevő jogosult
(1) Harmadik felek számára engedélyezni a Licencvevő Development and Testing Plan-fiókjára épülő
Értéknövelt alkalmazás(ok) elérését, de kizárólag akkor, ha az Értéknövelt alkalmazás(ok) nyilvánosan
hozzáférhetők, és nem egy profitorientált vállalkozás vagy államigazgatási intézmény előnyére használják.
▪
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ii.

g.

A Development and Testing Plan-fiókok licencvevői nem jogosultak zárt csoportokat létrehozni, sem az
ArcGIS Online for Organizations, Education, NGO/NPO vagy ELA Plan fiókok licencvevői által létrehozott
zárt csoportokban részt venni.

ArcGIS Online fizetett Developer Plan-fiókok vagy Development and Testing Plan-fiókok esetében:
i.A Licencvevő havonta legfeljebb egymillió (1 000 000) alaptérkép- és egymillió (1 000 000) geokeresési
tranzakciót használhat a Licencvevő fiókjához kapcsolódóan. „Tranzakció”: az ArcGIS Resources
forrásközpontban (http://links.esri.com/agol/transactiondef) megtalálható Dokumentációban lett meghatározva.

h.

Licencvevő nem jogosult harmadik személy nevében vagy javára valamely ArcGIS Online fiók licencjogosultjává
válni.
▪

i.

2.

Ez a korlátozás nem vonatkozik az olyan oktatási intézményekre, amelyek jogosultak ArcGIS Online Public
Plan fiókokat az oktatási intézmény beiratkozott hallgatói számára kizárólag oktatási céllal licencelni. Az
oktatási intézmények számára továbbá – kizárólag oktatási céllal – engedélyezett egyetlen ArcGIS Online
Public Plan fiókhoz egynél (1) több beiratkozott hallgató számára hozzáférést biztosítani.

Az „Online ELA-fiók”, az „Organizations Plan-fiók”, a „Developer Plan-fiók”, a „Public Plan-fiók”, a
„Development and Testing Plan-fiók” és az „Education Plan-fiók” kifejezés az ArcGIS Online-fiókok különböző
típusaira utal.

Az ArcGIS Online Services használati feltételei:
a.
b.

World Geocoding Service: Licencvevő nem tárolhatja a szolgáltatás által generált geokódolt eredményeket ArcGIS
Online fiók nélkül.
Infographics Service: Licencvevő az ezen a szolgáltatáson keresztül elérhető adatokat kizárólag megjelenítés céljára
használhatja. Licencvevő számára tiltott a szolgáltatáson keresztül hozzáférhető bármely adat mentése.

Licencvevő nem jogosult a több mint száz (100) Esri Business Analyst Online vagy Esri Community Analyst Report és
térkép bármilyen kombinációját saját külső weboldalain megjeleníteni vagy oda feltölteni.
4.A Licencvevő az ArcGIS Online Data vonatkozásában megadott korlátozások (2. kiegészítés, 1. jegyzet) teljesülése mellett
jogosult híradási célból nyomtatott, vagy statikus elektronikus formában készült térképeket készíteni, valamint azokat
nyilvánosan megjeleníteni és terjeszteni.
3.
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4. KIEGÉSZÍTÉS
KORLÁTOZOTT HASZNÁLATÚ PROGRAMOK
(E300-4)
Ez a Korlátozott használatú programokra vonatkozó 4. kiegészítés minden Licencvevőre érvényes, akit az Esri vagy a
hivatalos forgalmazója feljogosított az itt leírt programokban való részvételre. E 4. kiegészítés tartalmazza a Licencvevő
meglévő eredeti licencmegállapodását, ha létezik olyan, vagy azt a Licencmegállapodást, amelyik a
http://www.esri.com/legal/software-license webhelyen található (alkalmazás szerint a „Licencmegállapodást”), amely
hivatkozásként e megállapodás részét képezi. A 4. kiegészítés és a Licencmegállapodás rendelkezései közötti ellentét esetén a
Kiegészítés rendelkezései irányadóak. Esri fenntartja magának a jogot arra, hogy időről időre frissítse a Kiegészítés tartalmát.
▪ Oktatóprogramok (1)
▪ Jutalomprogramok (2)

▪ Program otthoni használatra (3)
▪ Egyéb korlátozott használatú Esri programok (4)

Jegyzetek
1.Oktatóprogramok: a Licencvevő vállalja, hogy ezeket a Termékeket kizárólag oktatási célokra használja, az oktatási célú
felhasználási időszakban. A Licencvevő nem jogosult a Termékeket semmilyen Adminisztratív Célra használni, kivéve,
ha rendelkezik Adminisztrációs Célú időszaki licenccel. Az „Adminisztratív Célú Felhasználás” olyan adminisztratív
tevékenységeket jelent, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az oktatáshoz, ideértve különösen az előnyök
feltérképezését, a készségmenedzsmentet, a demográfiai elemzést, az útvonaltervezést, valamint az egyetem területének
biztonsági és megközelíthetőségi szempontból történő elemzését. A Licencvevő nem jogosult a Termékeket bevételt
termelő vagy haszonszerző tevékenységre használni.
2.Jutalomprogramok: a Licencvevő csak a kereskedelmitől eltérő célokra használhatja a Termékeket. A Termékek
használatával és működtetésével járó költségek megtérülésének biztosításán túlmenően a Licencvevő nem jogosult a
Termékeket bevételt termelő vagy haszonszerző tevékenységre használni.
3.ArcGIS otthoni használatú program:
Az összes ArcGIS otthoni használatú program termék Időszakos licencként van azonosítva az Esri Home Use
Program weboldalán (http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home) vagy a Licencvevő felhatalmazott
forgalmazójának weboldalán.
b. Az Esri személyre szóló, nem kizárólagos, másra át nem ruházható, egyszeri használatra jogosító engedélyt ad a
Licencvevő részére – második példány telepítésére vagy használatára vonatkozó engedély nélkül – kizárólag azért,
hogy az ArcGIS for Home Use Program keretében biztosított Termékeket az alkalmazandó Megrendelési
dokumentumokon meghatározottak szerint használja, (i) amelyekre megfizették a megszabott licencdíjat, (ii)
amelyeket a Licencvevő kizárólag belső, nem kereskedelmi használatra vesz igénybe, (iii) e Licencmegállapodásban
foglaltakkal, valamint a Licencvevő által megrendelt, az Esri vagy a Forgalmazója által engedélyezett konfiguráció
szerint, valamint (iv) egy tizenkét (12) hónapos periódusra, kivéve, ha a Licencmegállapodás értelmében ez az
időszak korábban véget ér. „Nem kereskedelmi”: olyan személyes vagy egyéni használat, amely (i) nem jár
semmilyen kompenzációval; (ii) nem része kereskedelmi hasznot vagy kompenzációt termelő folyamatnak; (iii) nem
kereskedelmi szolgáltatás; és (iv) finanszírozását és végrehajtását nem olyan természetes vagy jogi személyek
végzik, akik/amelyek a licenccel rendelkező Termékekhez hasonló termékek kereskedelmi használatával,
alkalmazásával vagy kiaknázásával foglalkoznak.
c.Telepítési támogatás. A Telepítési támogatás kilencven (90) napig érhető el az ArcGIS for Home Use megvásárlása
után. Az Esri vagy a felhatalmazott forgalmazók honlapján található információk értelmében az Esri műszaki
támogatást nyújt konkrét panaszok esetén. A Telepítési támogatás csak módosítatlan Szoftverre érvényes. A
Szoftver csak szabványos hardverplatformokhoz és az Esri által a Szoftver Dokumentációjában leírtak értelmében
támogatott operációs rendszerekhez érhető el. Az Esri nem köteles frissítéseket készíteni és forgalmazni a nem
szabványos eszközök kezelői felületeihez vagy testre szabott alkalmazásokhoz.
a.

Az Esri Telepítési támogatás az Esri ArcGIS for Home Use telepítéstámogatási dokumentációjában leírtakkal
összhangban történik (a dokumentum az Esri webhelyén, a
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf címen olvasható). Az Esri
kizárólag az Esri szoftver telepítésével kapcsolatban támogatja a felhasználókat. Az Esri Támogatási webhelye a
következő címen érhető el: http://support.esri.com/en/support. A felhatalmazott forgalmazók által nyújtott támogatás
a forgalmazó műszaki támogatási programjának megfelelő feltételeknek megfelelően történik.
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4.Egyéb korlátozott használatú Esri programok: Ha a Licencvevő a Termékeket bármely más, a fenti felsorolásban nem
szereplő korlátozott használatú programmal szerzi meg, a Terméknek a Licencvevő által történő használatának feltételei
a nyitólapon vagy a vonatkozó jelentkezési lapon olvashatók, illetve az Esri webhelyén ismertetett feltételek
vonatkoznak rájuk, a 4. kiegészítés nem ellentmondó feltételei mellett. Minden ilyen program feltételei hivatkozásként e
megállapodás részét képezik. Ezen programok feltételei hivatkozásként e megállapodás részét képezik.
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