
 

1 
 

Graphisoft SE - Általános Szerződési Feltételek 
Szoftver Támogatási Szolgáltatás Nyújtása Tárgyában 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a GRAPHISOFT által forgalmazott szoftver termékekhez 
kapcsolódóan az Ügyfél részére nyújtott szoftver támogatási szolgáltatás nyújtásának feltételeit 
szabályozza. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. január 1. napján lép hatályba és ettől a 
naptól hatályon kívül helyezi az Általános Szerződési Feltételek minden korábbi verzióját. 
 

I. Értelmező rendelkezések 

A Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Szerződésben, és az annak részét képező 

valamennyi dokumentumban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések a jelen ÁSZF-ben meghatározott 

alábbi tartalommal bírnak: 

„Adatlap” jelenti a GRAPHISOFT által az Ügyféllel fennálló hatályos Szerződés legfontosabb 

adatairól összeállított dokumentumot, amely tartalmazza különösen a Szolgáltatás nyújtásának 

időtartamát, a Szolgáltatási díját, a Másolás Elleni Védelem széria számait – Hardver Másolás Elleni 

Védelmi Eszköz (hardverkulcs) vagy Licensz széria számot-, a Felek kapcsolattartóit és az ő 

elérhetőségeiket, a GRAPHISOFT által a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) adatait, valamint az 

Ügyfél adatait (így különösen a címét, értesítési címét, kapcsolattartója nevét és elérhetőségeit), a 

Licensz adatait, a hatályba lépés napját. Az Adatlap a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az 

Adatlapot kizárólag a GRAPHISOFT jogosult módosítani. 

“Ajánlat” a Szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a GRAPHISOFT által vagy nevében az Ügyfél 

részére küldött leírás, amely tartalmazza a Szolgáltatás tartalmát, a Szolgáltatás díját, és a 

Szolgáltatás nyújtása szempontjából a GRAPHISOFT által lényegesnek minősített feltételeket, 

adatokat; 

„Alkalmazott”: a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a GRAPHISOFT-

tal munka-, támogatási-, vállalkozási vagy bármely egyéb jogviszony alapján szerződéses 

kapcsolatban álló harmadik személy; 

„ÁSZF” jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amely a GRAPHISOFT és az Ügyfél között a 

Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött jogviszony tartalmát szabályozza; 

„Bizalmas Információ” jelenti a bármelyik Fél által a másik Félnek akár szóban, akár írásban a 

Szerződéssel kapcsolatban átadott információt, továbbá a Szerződéssel kapcsolatos, vagy a Felek 

között született egyéb írásos dokumentumot, információt, adatot vagy know-howt, amelyet valamely 

Fél ilyenként minősített, vagy amely jellegéből egyébként következik annak bizalmas jellege, és 

amely harmadik személy, illetve a nyilvánosság előtt nem ismert; 

 „Elfogadó nyilatkozat” jelenti az Ügyfél által szabályszerűen aláírt írásbeli dokumentumot vagy 

elektronikus üzenetet, amelyben az Ügyfél megrendeli a Szolgáltatást a GRAPHISOFT-tól az ÁSZF 

rendelkezései szerint. Az Elfogadó nyilatkozat a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi; 

„Fél”, „Felek” jelenti a GRAPHISOFT-ot és/vagy az Ügyfelet. 

„GRAPHISOFT” vagy „Szolgáltató” jelenti a GRAPHISOFT SE Zártkörűen működő 

Részvénytársaságot (székhely: H-1031 Budapest, GRAPHISOFT Park (Záhony u. 7.), adószám: 

13615556-2-41, bankszámlaszám: 11600006-00000000-52292352); 

„Licensz” jelenti a GRAPHISOFT által az Ügyfél részére a Termékre vonatkozóan biztosított 

felhasználási jogot, amely jogosultság részletes feltételeit a GRAPHISOFT és az Ügyfél között 

fennálló, mindenkor hatályos Végfelhasználói Licensz Megállapodás szabályozza; 
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„Másolás Elleni Védelem” („LPM”) jelenti a Termékről való jogosulatlan másolat készítését 

megakadályozó hardveres vagy szoftveres védőkulcsot vagy a GRAPHISOFT által meghatározott 

egyéb védelmi eszközt; 

„Nap” munkanapot jelent; 

„SSA Partner” jelenti a GRAPHISOFT-tal szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságot, 

amely a GRAPHISOFT által az Ügyfél részére nyújtott Szolgáltatás nyújtásában a GRAPHISOFT 

teljesítési segédeként (alvállalkozójaként vagy megbízottjaként) vesz részt. A GRAPHISOFT nevében 

Magyarország területén ajánlattételre jogosult SSA Partnerek mindenkori aktuális listája itt érhető 

el: http://www.graphisoft.hu/info/viszonteladok/partnerek/; 

„Szellemi tulajdon”: a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott 

technológia, know-how, valamint minden, a Szerződéssel kapcsolatos ipari és szellemi tulajdonjog, 

akár a Szerződés megkötése előtt vagy annak teljesítése során keletkezik; 

„Szerződés” jelenti a Szolgáltatás tárgyában a GRAPHISOFT és az Ügyfél között létrejött támogatási 

szerződést, amely szerződés áll a jelen ÁSZF-ből, az Elfogadó nyilatkozatból és az Adatlapból; 

„Szolgáltatás” jelenti a Szerződés alapján a GRAPHISOFT által az Ügyfél részére a Termék 

vonatkozásában nyújtott szoftverkövetési szolgáltatást; 

„Termék(ek)” jelenti a GRAPHISOFT által előállított építészeti szoftver terméke(ke)t, amelye(k) 

vonatkozásában az Ügyfél a Licensszel rendelkezik; 

“Ügyfél” jelenti azt a Végfelhasználót, aki/amely a Szolgáltatás tárgyában Szerződést kíván kötni 

vagy hatályos Szerződéssel rendelkezik, aki/amely nem minősül fogyasztónak a hatályos 

jogszabályok szerint; 

“Végfelhasználó” jelenti bármely természetes személyt, gazdasági társaságot vagy egyéb 

szervezetet, aki/amely érvényes Licensszel rendelkezik a „Végfelhasználói Licensz Megállapodás” 

szerinti feltételekkel, és a Licenszet kizárólag saját használatára, és nem továbbértékesítési vagy 

viszonteladási célra jogosult használni; 

„Végfelhasználói Licensz Megállapodás” („EULA”) jelenti a Végfelhasználó és a GRAPHISOFT 

között a Licensz Végfelhasználó általi megszerzése és használata feltételeit szabályozó szerződést. 

„Vis maior” a Felek hatókörén kívül eső, előre nem látott, és el nem hárítható esemény, amely a 

Szolgáltatás nyújtását, illetőleg annak igénybevételét részben vagy egészben korlátozza vagy 

kizárja, mint például természeti katasztrófák, polgárháború, sztrájk, közmű szolgáltatások 

hiányosságai, munkaanyag vagy berendezés hiánya vagy elérhetetlensége, a beszállítók szállítási 

késedelme vagy mulasztása, fuvarozási késedelem, stb. 

II. Általános rendelkezések 

1. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi, a GRAPHISOFT által kötött Szerződésre kiterjed, kivéve, ha 

valamely konkrét Szerződés kifejezetten ettől eltérően rendelkezik. A Szerződést a Felek kizárólag 

közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

2. Az Ügyfél a GRAPHISOFT-tal való szerződéskötéssel elismeri, hogy az ÁSZF szerződéskötéskor 

hatályban lévő valamennyi rendelkezését a GRAPHISOFT-tal egyedileg megtárgyalta, azokat 

megismerte, azokat magára nézve kifejezetten kötelezőnek fogadja el, kijelenti, hogy nincs, illetve 

ha van, akkor a GRAPHISOFT kifejezetten tájékoztatta a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési 

gyakorlattól, valamint a Felek közti esetleges korábban alkalmazott feltételektől eltérő feltételekről, 

mely feltételeket az Ügyfél kifejezetten elfogad. 

3. A jelen ÁSZF a Felek közötti Szerződés részét képezi. Az Ügyfél esetleges általános szerződési 

feltételei vagy bármilyen kikötése kizárólag akkor képezi a Szerződés részét, ha abban a Felek 
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kifejezetten, írásban megállapodtak. Az esetleges mellékletek, függelékek a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés részét képező, a jelen ÁSZF-en kívüli egyéb 

dokumentumokat (mint például az Elfogadó nyilatkozat, és az Adatlap) a jelen ÁSZF 

figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni. A Szerződéses dokumentumok ellentmondása 

esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje a következő: 

1. ÁSZF, 2. Ajánlat, 3. Elfogadó nyilatkozat, 4. a Felek közti megállapodás egyéb írott 

formái (pl.: jegyzőkönyvek, mellékletek, stb.). 

4. Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege a GRAPHISOFT honlapján (www.graphisoft.hu) ismerhető 

meg. A GRAPHISOFT jogosult az ÁSZF szabályait egyoldalúan módosítani, amely módosulásról a 

GRAPHISOFT a honlapján a módosulás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal előre köteles 

tájékoztatást közzétenni. 

5. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, 

különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény támogatási szerződésre vonatkozó 

szabályai az irányadók.  Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a Szerződés bármely kikötése 

vagy rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy mindkettő, az ilyen kikötést vagy rendelkezést 

külön kell választani a Szerződés egyéb kikötéseitől, amelyek változatlanul hatályban maradnak. Az 

ÁSZF vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF 

és/vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés 

nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg. 

6. A Felek az ÁSZF és a hatálya alá tartozó valamennyi szerződés értelmezését békés úton kísérlik 

meg, ennek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi 

Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

7. Valamely szerződésszegés vagy késedelem következményeinek érvényesítéséről való lemondás 

nem jelenti a Szerződés egyéb jogairól történő lemondást vagy az esetleges későbbi szerződésszegés 

vagy késedelem következményeiről történő lemondást. A joglemondás kizárólag írásban érvényes, 

ha azt a kötelezettséget vállaló félnek az erre felhatalmazott képviselője írta alá. A 

szerződésszegésért igényelt jogorvoslat jogi útra terelésének elmulasztása vagy ennek késedelme 

nem jelent joglemondást az adott szerződésszegés vonatkozásában. Továbbá, a Felek kifejezetten 

megállapodnak abban, hogy az a tény, hogy a GRAPHISOFT nem gyakorolja vagy érvényesíti 

valamely, a Szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatos jogát vagy követelését, nem értelmezhető 

sem kifejezett, sem hallgatólagos joglemondásnak és a GRAPHISOFT továbbra is bármikor jogosult 

a joga gyakorlására, érvényesítésére. Az a tény, hogy a GRAPHISOFT nem gyakorolja, vagy 

kényszeríti ki az őt megillető jogokat, nem tekinthető az adott jogról való lemondásként. 

8. A Felek önálló szerződő félnek minősülnek és a Szerződés alapján az Ügyfél nem kap 

meghatalmazást a GRAPHISOFT bármilyen célból történő képviseletére. Az Ügyfél semmilyen 

körülmények között nem vehet át, alapíthat, vagy vállalhat kötelezettséget vagy felelősséget a 

GRAPHISOFT nevében. 

9. A Szerződéssel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve az angol és a magyar nyelv. 

Felek kifejezetten elfogadják, hogy a Szerződéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatások angol 

nyelven is történhetnek. 

10. A Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket ajánlott, tértivevényes küldeményként vagy bármilyen 

megfelelő eszköz útján, ideértve az e-mailt kell megküldeni a Feleknek a Szerződésben 

meghatározott székhelyére, illetve elérhetőségére. Az elérhetőség megváltozásáról az érintett Fél 

köteles a másik Felet haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából vagy késedelmes 

teljesítéséből fakadó felelősség a mulasztó Felet terheli. 

11. Az értesítéseket személyes kézbesítés esetén az átadás pillanatában, ellenkező bizonyítás 

hiányában e-mailen történő küldés esetében – sikeres visszaigazolás esetén – a visszaigazolás 

megérkezésekor, ajánlott postai úton való küldés esetén a postázástól számított 2 napon belül, 

tértivevényes kézbesítés esetén a tértivevényen szereplő napon kell kézbesítettnek tekinteni. 
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Külföldre, légipostai levél útján való kézbesítés esetén ellenkező bizonyítás hiányában a feladást 

követő 10 munkanap elteltével kell az értesítést kézbesítettnek tekinteni. 

12. Az ajánlott postai küldemény csak belföldi értesítésre alkalmas. Az átvételre vonatkozó bizonyíték 

az értesítés joghatályos kézbesítését támasztja alá (az értesítés átvétele személyes kézbesítés 

esetén az átvételi elismervénnyel történik, míg ajánlott postai küldemény küldésénél a levél 

megfelelő címzése és postázása elegendő bizonyíték, faxon és/vagy e-mailen küldött értesítések 

esetén pedig a visszaigazolás szolgál bizonyítékul). 

13. A Felek a szóbeli értesítéseket nem ismerik el joghatályos értesítésnek. 

14. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és az 

Elfogadó nyilatkozaton megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi 

jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő Felet kötelezi, illetve jogosítja. 

15. Az Ügyfél kizárólag a GRAPHISOFT előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a Szerződésből 

eredő jogait engedményezni, kötelezettségeit átruházni.  A Szerződés megkötésével az Ügyfél 

hozzájárul ahhoz, hogy a GRAPHISOFT a Szerződést részben vagy egészben harmadik személyre 

átruházza. 

 

16. A Szerződés tartalmazza a Felek teljes megállapodását és egyetértését a Szerződés tárgyával 

kapcsolatban, és felülír, hatályon kívül helyez a Felek közötti minden és bármely korábbi, a Szerződés 

tárgyát illető írásbeli vagy szóbeli megállapodást, szerződést. Semmiféle ezzel kapcsolatos nem 

írásbeli állítás, ígéret vagy feltétel nem tekinthető egyik félre sem kötelezőnek. 

17. A szerződéses folyamat a GRAPHISOFT és az Ügyfél között elektronikus adatfeldolgozó eszközök 
útján is történhet.  

III. A Szerződés létrejötte, ajánlat, az ajánlat elfogadása 

1. Az Ügyfél a GRAPHISOFT Ajánlatának elfogadásával a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését 

magára nézve kötelezőnek fogadja el. A jelen ÁSZF az Ügyfél és a GRAPHISOFT közötti Szerződés 

részét képezi. Az Ügyfél írásban, a jelen ÁSZF melléklete szerinti, kitöltött és szabályszerűen aláírt 

„Elfogadó nyilatkozat” nyomtatványkíséretében megadott megrendelését/Ajánlat visszaigazolását (a 

továbbiakban együtt: “Visszaigazolás”) a jelen ÁSZF figyelembevételével kell értelmezni és 

alkalmazni. Az ÁSZF és a Visszaigazolás esetleges ellentmondása esetén – a GRAPHISOFT és az 

Ügyfél kifejezett írásbeli megállapodása hiányában - az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. 

2. A jelen ÁSZF-től történő eltérés kizárólag akkor és annyiban érvényes, ha és amennyiben a 

GRAPHISOFT és az Ügyfél erre vonatkozólag írásban kifejezetten megállapodtak. 

3. A GRAPHISOFT közvetlenül vagy SSA Partnere útján ad Ajánlatot az Ügyfélnek a Szolgáltatás 

nyújtás tárgyában. Az Ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy a neki Ajánlatot tevő harmadik 

személy jogosult-e a GRAPHISOFT nevében az Ügyfélnek Ajánlatot tenni. A GRAPHISOFT minden 

felelősségét kizárja a képviseletében jogosulatlanul fellépő harmadik személyek eljárása 

vonatkozásában. 

4. Az Ajánlat tartalmazza különösen a Szolgáltatás pontos megnevezését, a Szolgáltatás nyújtásának 

időtartamát és a Szolgáltatás díját és valamennyi kapcsolódó közterhet.  

5. A GRAPHISOFT által közvetlenül vagy az SSA Partner útján az Ügyfélnek adott Ajánlat a 

GRAPHISOFT-ra nézve nem kötelező. A GRAPHISOFT és az Ügyfél közötti Szerződés az Ajánlat Ügyfél 

általi egyező tartalmú kifejezett elfogadásával, egyező tartalmú visszaigazolásával jön létre. Az 

Ajánlattól eltérő tartalmú visszaigazolás nem minősül új ajánlatnak, és az Ajánlattól eltérő tartalmú 

visszaigazolás esetén a Szerződés nem jön létre. 
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6. Az Ügyfél a neki adott Ajánlatot a jelen ÁSZF mellékletét képező Elfogadó nyilatkozat megfelelően 

kitöltött és aláírt elektronikus másolatának emailben vagy eredeti példányának a GRAPHISOFT 

részére részére történő eljuttatása útján fogadhatja el. 

IV. A Szolgáltatás 

1. A Szerződés az Adatlapon felsorolt, az Ügyfél mint Végfelhasználó által használt Termékkel 

kapcsolatos minden felhasználói jogra és szolgáltatásra vonatkozik. A Szolgáltatás nyújtása 

megkezdésének feltétele az, hogy az Ügyfél a Végfelhasználói Licensz Megállapodásban 

meghatározottak és a GRAPHISOFT instrukciói szerint frissítse a Licensz minden korábbi verzióját a 

legfrissebb verzióra, továbbá az Ügyfélnek ne legyen a GRAPHISOFT-nál nyilvántartott lejárt és meg 

nem fizetett tartozása. 

2. A GRAPHISOFT a következő Szolgáltatásokat nyújtja a Szerződés alapján: 

2.1. Szoftverfrissítés a mindenkori legújabb változat szerint: a Szerződés hatálya alatt a 

GRAPHISOFT, a Licensz legfrissebb változatának megjelenését követően azt az Ügyfél 

rendelkezésére bocsátja. A rendelkezésre bocsátás módja a következő: a GRAPHISOFT emailben 

értesítést küld az Ügyfél kapcsolattartója részére arról, hogy az új változat letölthető. Ezt követően 

a GRAPHISOFT megkezdi az érintett védőkulcsok feljogosítását az új verzió használatára. Emellett a 

GRAPHISOFT megküldheti az Ügyfél kapcsolattartójának címezve a telepítő DVD-t és a 

Dokumentációt. 

2.2. Licensz biztosítás: A Másolás Elleni Védelem bármilyen hardware (pl. Hardware Másolás Elleni 

Védelmi Eszköz (hardverkulcs)) vagy elektronikus módot jelent, amely lehetővé teszi, hogy a Licensz 

Ügyfél általi aktiválása/használata teljes összhangban álljon a Végfelhasználói Licensz 

Megállapodással. Amennyiben lopást dokumentáló rendőrségi jegyzőkönyv a Másolás Elleni Védelem 

szériaszámát is tartalmazza, a GRAPHISOFT az ellopott Másolás Elleni Védelem helyett az Ügyfél által 

a GRAPHISOFT-nak előzetesen megfizetett önköltségi áron újat biztosít. Az ellopott Másolás Elleni 

Védelem érvénytelenné válik. Ha a Másolás Elleni Védelmet megtalálják, az Ügyfél azonnal köteles 

az ellopott eredeti, érvénytelen Másolás Elleni Védelmet a GRAPHISOFT-nak visszaadni. 

2.3. Támogatás: a GRAPHISOFT vagy alvállalkozója telefonos és email támogatási szolgáltatást nyújt 

az Adatlapon megjelölt telefonszámokon és email címeken. Ennek során az Ügyfél által kijelölt 

kapcsolattartó személy, telefonon vagy email-en munkanapokon reggel 9-12 és 14-17 óra között 

kérhet segítséget a Termék használatával kapcsolatos kérdések, problémák tisztázása, illetve 

megoldása céljából. A támogatás célja a Termék folyamatos használatának elősegítése, de nem 

tekinthető szakmai szolgáltatások és képzés helyettesítéseként. A GRAPHISOFT vagy alvállalkozója 

minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél szakmai specifikus kérdéseit 

ésszerű határidőn belül megválaszolja. A támogatást a GRAPHISOFT vagy alvállalkozója 

jóhiszeműen, szakmai gondossággal és lelkiismeretesen nyújtja, de fenntartja annak lehetőségét, 

hogy nem tud minden megkeresést az Ügyfél igényei szerint megválaszolni. Az Ügyfél felelőssége, 

hogy az adatairól megfelelő másolatot készítsen. A GRAPHISOFT vagy alvállalkozója semmilyen 

körülmények között nem felelős a tevékenységével összefüggésben esetelegesen bekövetkező 

adatvesztésért, adatromlásért és az elveszett vagy hiányos adatokért. 

3. A Szolgáltatás keretében az Ügyfél részére elektronikusan, illetőleg fizikailag történő átadás, 

leszállítás akkor minősül a GRAPHISOFT által teljesítettnek, amikor a GRAPHISOFT az Ügyfél Elfogadó 

nyilatkozatában megjelölt e-mail címére elküldi az adott teljesítést képező e-mailt, illetőleg az esetleg 

kapcsolódó fizikai összetevőt kiszállítja az Ügyfél részére az Elfogadó nyilatkozatában megadott 

címre. Az átvétel az Elfogadó nyilatkozatban szereplő e-mail címen, illetőleg fizikai címen történő 

meghiúsulásáért a GRAPHISOFT-ot semmilyen felelősség nem terheli.  

4. Az Ügyfél elfogadja a GRAPHISOFT által esetlegesen megjelölt teljesítési időpont előtti teljesítést 

is, ezzel kapcsolatban igény érvényesítésére nem jogosult. 
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5. Az ÁSZF-ben vagy az Ajánlatban esetlegesen szereplő teljesítési/szállítási határidők indikatív 

jellegűek, a GRAPHISOFT teljesítési képességétől függően, valamint Vis Maior és egyéb előre nem 

látható események és akadályok figyelembe vétele nélkül kerülnek megállapításra. A Felek 

megállapodnak abban, hogy a GRAPHISOFT mentesül minden, a Szerződésből eredő felelősség és 

így a késedelem, illetve hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha őt valamely Vis Maior vagy egyéb, 

a GRAPHISOFT hatókörén kívül eső elháríthatatlan külső ok akadályozta meg a szerződésszerű 

teljesítésben. A fenti események bármelyike meghosszabbítja a teljesítési határidőt.  

6. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás keretében részére teljesített szállítást az Elfogadó nyilatkozaton 

szereplő teljesítési helyen (e-mail, telefonszám vagy fizikai hely) és a GRAPHISOFT által az Ügyféllel 

közölt teljesítési időpontban átvenni. Az átvétel késedelme, elmulasztása miatt a GRAPHISOFT-nál 

felmerülő minden költséget, kárt az Ügyfél köteles a GRAPHISOFT felszólítására haladéktalanul 

megtéríteni. 

 

V. Szolgáltatási díj és fizetési feltételek 

1. Az Ügyfél a Szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként szolgáltatási díjat köteles a GRAPHISOFT 

részére fizetni a Szerződés szerint („Szolgáltatási díj”). A fizetendő Szolgáltatási díj összegét és a 

kapcsolódó közterheket az Ajánlat és az Adatlap tartalmazza. 

2. A Szolgáltatási díj negyedévente előre fizetendő, a GRAPHISOFT a Szolgáltatási díjat 

negyedévente előre számlázza le az Ügyfélnek. A számlázás a Szolgáltatási díj éves összege alapján, 

az adott negyedévben lévő naptári napok számának megfelelően, naptári alapon kerül kiszámításra 

(egy év 365, egy szökőév 366 naptári napnak tekintendő).  

3. Az Ügyfél vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen 

kifogását (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kiállításától számított 

10 Napon belül (a továbbiakban: Számlakifogási Határidő) a számlakifogás okának megjelölésével 

bejelenti a GRAPHISOFT részére. Az Ügyfél elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt méltányosnak, 

és a számla tüzetes megvizsgálására, valamint az esetleges számlakifogási ok közlésére elegendőnek 

tartja. Az Ügyfél elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt követően sem perben, sem felszámolási 

eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét 

követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni.  

A GRAPHISOFT a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, 

haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség 

idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a 

GRAPHISOFT az esedékesség időpontját megelőzően megküldi az Ügyfélnek. Amennyiben a 

helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a GRAPHISOFT-hoz, 

az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap.  

4. Az Ügyfél a GRAPHISOFT számlája ellenében (átutalási költségekkel együtt) a GRAPHISOFT 

számláján megjelölt bankszámla számra történő banki átutalással fizeti meg a vonatkozó adókat és 

egyéb közterhet is magában foglaló Szolgáltatási díjat. A Szerződés alapján az Ügyfél által a 

GRAPHISOFT-nak fizetendő minden összeg magyar forintban fizetendő. Az Ügyfél a GRAPHISOFT 

számlája kibocsátásától számított 15 naptári napos fizetési határidőben köteles a kiszámlázott 

Szolgáltatási díjat a Szerződés szerint megfizetni. A számla azon a napon számít kifizetettnek, amely 

napon az Ügyfél számlavezető pénzintézete az Ügyfél bankszámláját a számlán szereplő összeggel 

visszavonhatatlanul megterhelte, és azon a napon számít teljesítettnek, amelyik napon a 

GRAPHISOFT bankszámláján jóváírásra került. 

5. A GRAPHISOFT az Ügyfél fizetési késedelme esetén jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot és 

behajtási költségátalányt felszámítani és a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A jelen pontban 

meghatározott rendelkezések a GRAPHISOFT által követelhető kártérítésre való tekintet nélkül 

alkalmazandók. 
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6. A Szolgáltatás díját a GRAPHISOFT a Szerződés meghosszabbítása, megújítása időtartamára 

vonatkozóan módosíthatja az Ügyfélnek az adott (eredeti vagy megújított) időbeli hatály lejárta előtt 

60 naptári nappal küldött írásbeli értesítés küldése mellett. 

7. A Szolgáltatási díj a mindenkor érvényes vonatkozó adókat és egyéb közterheket (így különösen 

általános forgalmi adót), valamint a jelen ÁSZF IV.2.1. pontja szerinti szolgáltatás elem nyújtásával 

kapcsolatos költségeket is tartalmazza, de nem tartalmazza a jelen ÁSZF IV.2.2. pontja szerinti 

szolgáltatás elem nyújtásával kapcsolatos költségeket, amely utóbbiakat az Ügyfél a GRAPHISOFT 

felhívására köteles megfizetni. 

8. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a GRAPHISOFT az Ügyféllel szembeni, a 

GRAPHISOFT által a számláján kikötött, fizetési határidőre nem teljesített követelését harmadik fél 

számára követeléskezelés illetve követelésbehajtás céljából engedményezze, továbbá jogosult a 

követelés behajtására igénybe vett külső személynek az Ügyfél adatait átadni, beleértve különösen 

az Ügyfél kapcsolattartójának személyes adatait is, amihez az Ügyfél a Szerződés megkötésével 

hozzájárul. Az esetleges behajtás költségeit az Ügyfél viseli. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy 

amennyiben 2 (kettő) negyedéves mértékű vagy azt meghaladó lejárt Szolgáltatási díj tartozása áll 

fenn, és a teljes lejárt tartozását a GRAPHISOFT írásbeli fizetési felszólításának az Ügyfél Elfogadó 

nyilatkozatában rögzített értesítési címére történő elküldésétől számított 10 Napon belül nem 

egyenlíti ki, akkor a GRAPHISOFT jogosult a Szolgáltatás nyújtását a lejárt tartozás kiegyenlítéséig 

felfüggeszteni, amely felfüggesztéssel kapcsolatban az Ügyfél semmilyen díj jóváírásra nem jogosult 

és egyéb igényt sem jogosult a GRAPHISOFT-tal szemben érvényesíteni. 

9. A Szolgáltatási díj átutalással történő megfizetése esetén az utalással kapcsolatos minden költség 

teljes mértékben az Ügyfelet terheli. 

10. Az Ügyfél nem jogosult beszámítani a GRAPHISOFT-tal szemben fennálló tartozásába semmilyen 

követelést, továbbá az általa fizetendő Szolgáltatási díj és egyéb költségek tekintetében semmilyen 

visszatartási jog nem illeti meg. Az Ügyfél a fizetési kötelezettsége teljesítését semmilyen jogcímen 

sem jogosult megtagadni vagy azt késleltetni. Amennyiben az Ügyfél a GRAPHISOFT számlája 

végösszegét bármilyen okból – így különösen, de nem kizárólagosan az abban érvényesített 

kedvezmény, vagy felszámított díjak mértékére tekintettel – vitatja, kifogásáról a számla 

kiegyenlítését követően jogosult a GRAPHISOFT-tal egyeztetni. 

11. Amennyiben a Szerződés hatálya a Szerződés meghosszabbítása révén az 1 éves időtartamot 

meghaladja, a GRAPHISOFT jogosult a Szerződés hatálya alatt minden naptári év elején az előző 

naptári évre vonatkozóan közzétett KSH inflációs index mértékével az Ügyfél felé alkalmazott díjait 

megemelni, amiről GRAPHISOFT köteles írásban értesíteni az Ügyfelet. 

 

VI. Időbeli hatály, felmondás 

1. A Szerződés azon a napon jön létre, amelyen az Ügyfél által szabályszerűen aláírt „Elfogadó 

nyilatkozat” visszaérkezik a GRAPHISOFT-hoz. A Szerződés az Ügyfél által szabályszerűen aláírt 

"Elfogadó nyilatkozat" GRAPHISOFT-hoz való visszaérkezésének napját követő naptári hónap első 

napján lép hatályba, és az ettől a naptól számított 1 (egy) év időtartam utolsó napjáig („Fordulónap”) 

hatályos és amennyiben egyik Fél sem mondja fel a Szerződés vonatkozó rendelkezései szerint, 

akkor ezt követően automatikusan megújul további egymást követő egy-egy (1) éves időtartamokra. 

2. A Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félnek legalább az (eredeti vagy megújított) 

Fordulónap előtt 30 nappal küldött írásbeli értesítés útján felmondani. Ennek elmulasztása esetén az 

időbeli hatály automatikusan megújul további egy-egy (1-1) éves időtartamokra. 

3. Kiegészítő Licenszek és kapcsolódó Szolgáltatás megrendelése esetén az eredeti időbeli hatály 

érvényben marad. A kiegészítő licenszekhez kapcsolódó Szolgáltatás díját a megrendelés 

GRAPHISOFT általi kézhezvételétől a következő esedékes szolgáltatási díj számla kiállításáig vagy a 

Szerződés lejáratáig tartó időszakra egyszeri alkalommal, külön számlázza a GRAPHISOFT. A 
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továbbiakban a Szerződés hatálya alá tartozó összes licensz szolgáltatási díja összevontan kerül 

kiszámlázásra az Ügyfélnek. 

4. A GRAPHISOFT jogosult a Szerződést az Ügyfélnek küldött írásbeli felmondás útján azonnali 

hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén: 

(a) az Ügyfél lényegesen megszegi a Szerződés vagy a Végfelhasználói Licensz Megállapodás 

bármely rendelkezését, és a szerződésszegést nem szünteti meg a GRAPHISOFT 

felszólításában rögzített póthatáridőn belül; vagy 

(b) az Ügyfél a Szerződés szerinti fizetési határidő elteltét követő tizenöt (10) Napos 

póthatáridőn belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének a GRAPHISOFT írásbeli fizetési 

felszólítása ellenére sem; 

(c) az Ügyfél felhagy gazdasági tevékenységével, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási 

eljárás alá kerül, fizetésképtelenné válik. 

VII. Felelősség 

1. A GRAPHISOFT a hatályos jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott időtartamú és 

tartalmú helytállásra (kellék- és termékszavatosság, termékfelelősség, kártérítési felelősség) köteles 

azzal, hogy a GRAPHISOFT a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy 

egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével felelősségét kizárja, így különösen a 

GRAPHISOFT nem felel sem Szerződés, sem Szerződésen kívüli, sem egyéb megállapodás alapján 

semmilyen speciális, közvetett, eseti vagy következménykárért, mint például, de nem kizárólag 

profitveszteség, bevételkiesés, használati érték elvesztése, adatvesztés vagy termelés-kiesés, 

harmadik fél követelése a Szolgáltatással vagy a Licensszel/Termékkel kapcsolatban. 

2. A GRAPHISOFT felelőssége kizárt, illetve megszűnik, amennyiben: 

- a GRAPHISOFT előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános előírásoknak nem megfelelő 

telepítés, kezelés, üzemeltetés vagy karbantartás történt a Licensz/Termék vonatkozásában, 

- a Licensz/Termék hibás működése a GRAPHISOFT telepítési és beüzemelési instrukcióinak be nem 

tartásából ered, 

- ha az Ügyfél, illetve harmadik személy a GRAPHISOFT kifejezett, írásos előzetes beleegyezése 

nélkül a Licenszen/ Terméke(ke)n bármilyen módosítást, javítást vagy kiegészítést hajtott/ hajtatott 

végre 

- általánosan minden olyan esetben, ami a GRAPHISOFT felelősségi körén kívül esik. 

VIII. Alvállalkozók, az Ügyfél megbízója 

1. A GRAPHISOFT jogosult saját felelősségére alvállalkozó igénybevételére. 

2. A GRAPHISOFT a vele szerződött alvállalkozók, az SSA Partnerek tevékenységéért úgy felel, 

mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. 

3. Az Ügyfél és a GRAPHISOFT alvállalkozói, az SSA Partnerek, a GRAPHISOFT Alkalmazottai 

egymással nem állnak szerződéses jogviszonyban. Az Ügyfél a GRAPHISOFT alvállalkozói, 

Alkalmazottai részére utasításokat nem adhat, velük szemben ellenőrzéssel nem élhet. 

4. A GRAPHISOFT az Ügyfél esetleges megbízójával nem áll jogviszonyban, a GRAPHISOFT kizárólag 

az Ügyféltől köteles utasítást elfogadni. Az Ügyfél esetleges megbízója a GRAPHISOFT utasítására, 

ellenőrzésére nem jogosult. 

IX. Szellemi Tulajdon 
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1. Az Ügyfél elismeri, hogy a GRAPHISOFT Szellemi Tulajdona a GRAPHISOFT kizárólagos szellemi 

alkotását és tulajdonjogát képezi, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok betartására 

vonatkozóan kifejezett kötelezettséget vállal. 

2. Az Ügyfél a GRAPHISOFT védjegyének használatára nem jogosult. 

3. Az Ügyfél vállalja, hogy harmadik fél részére nem adja át a GRAPHISOFT Szellemi Tulajdonát, 

továbbá vállalja, hogy azt kizárólag a Szerződésben foglaltak szerint használja. 

4. A Termék használatára vonatkozó feltételeket a Végfelhasználói Licensz Megállapodás 

tartalmazza. 

5. Az Ügyfél vállalja, hogy a vonatkozó Végfelhasználói Licensz Megállapodásban szereplő feltételeket 

teljesíti, különös tekintettel a Termék használati útmutatójában található instrukciókra és a 

GRAPHISOFT technológiájára, melyeket az Ügyfél számára átadott illetőleg hozzáférhetővé tett 

dokumentumok tartalmaznak. Ennek megfelelően az Ügyfél vállalja, hogy nem másolja, 

reprodukálja, fejti vissza, vagy bármilyen más módon nem próbálja visszakeresni a Termék vagy a 

GRAPHISOFT technológiájának forráskódját. Amennyiben az Ügyfél a fenti rendelkezéseket 

megszegi, a GRAPHISOFT jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől/felmondani a Szerződést, 

Ügyfél pedig köteles ennek minden következményét viselni, beleértve bármilyen ebből eredő 

károkozásért való helytállást is. 

6. A GRAPHISOFT a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi Szellemi Tulajdona tekintetében 

kizárólag a Szerződés céljának megvalósulásához szükséges mértékű felhasználási jogot enged az 

Ügyfél számára. 

X. Vis maior 

1. A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban 

az esetben, ha a Szerződés teljesítését Vis maior, illetve a GRAPHISOFT-nál vagy annak 

beszállítóinál, alvállalkozóinál az adminisztratív vagy üzleti tevékenység folytatását megzavaró 

esemény akadályozza, melynek ideje alatt a határidők futása felfüggesztődik.  

2. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni – a Vis maior esetein túl is - a 

Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló 

eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből vagy elmaradásából fakadó teljes 

felelősség a mulasztó felet terheli. Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az 

értesítésre kötelezett felet terheli. 

3. A GRAPHISOFT a Vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult 

a teljesítést felfüggeszteni az Ügyfélnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó 

felfüggesztés esetén pedig jogosult 30 napra a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést felmondani. 

Ebben az esetben a Vis maior következtében beálló kárt mindkét fél maga viseli. A szolgáltatás 

nyújtás felfüggesztése esetén, a felfüggesztés idejére a GRAPHISOFT-ot szolgáltatási díj nem illeti 

meg. 

XI. Együttműködési kötelezettség 

1. A Felek a Szerződés teljesítése során folyamatos, fokozott együttműködésre, egymás 

tájékoztatására kötelesek. Ennek keretében a Feleket különösen a következő kötelezettségek 

terhelik: 

az a Fél, amely valamely munkafolyamat késedelmét okozó – akár érdekkörében, akár azon kívül 

felmerülő - tényről tudomást szerez, köteles a másik Felet az ok megjelölésével erről haladéktalanul, 

írásban értesíteni; 
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a Szerződés teljesítése során kötelesek a teljesítésbe bevont harmadik személyekkel messzemenően 

együttműködni – ideértve különösen a munkaterület megfelelő munkavégzést lehetővé tevő 

megosztásának kötelezettségét. 

2. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás nyújtásához szükséges minden tájékoztatást a GRAPHISOFT 

részére kellő időben megadni. Az Ügyfél köteles továbbá – a Szerződés GRAPHISOFT általi 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges mértékben - a rendszerében meglévő készülékek, 

berendezések, azok védelmeinek, illetve távfelügyeleti rendszerének megléte esetén, az általuk 

szolgáltatott hibajelzéseket, adatokat (pl. védelmek hibajelzései, stb.) leolvasni, jegyzőkönyvben 

rögzíteni és a GRAPHISOFT-nak átadni.  

XII. Bizalmas információ 

1. A Felek a Szerződés tartalmát, továbbá a Bizalmas információkat kizárólag a Szerződésben 

meghatározott célokra használhatják fel, továbbá kötelesek azokat a Szerződés hatálya alatt és 

annak megszűnését követő 5 évig üzleti titokként kezelni.  

2. A Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, 

vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, és minden 

ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne váljék a 

nyilvánosság, valamint harmadik személyek számára ismertté. 

3. Az előző 2. pontban meghatározott kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Bizalmas 

Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, 

Választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul. A Felek jogosultak a Szerződés, illetve a 

Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági 

eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a 

megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi. 

4. A titoksértésért felelős fél a titoksértésért korlátlan felelősséggel tartozik.  

XIII. Adatvédelem 

1.A GRAPHISOFT által forgalmazott szoftver termékekhez kapcsolódóan az Ügyfél részére nyújtott 

szoftver támogatási szolgáltatással együtt járó adatkezelésre a GRAPHISOFT Privacy Policy/ 

GRAPHISOFT Adatkezelési Szabályzat az irányadó, mely a 

https://www.graphisoft.com/info/legal/privacy_policy/ címen érhető el. A kezelt adatok körét, az 

adatkezelés célját, jogalapját és tartamát, az adatok címzettjeit, valamint a további releváns 

körülményeket a jelen ÁSZF-hez 1. sz. mellékletként csatolt Adatkezelési Információs Lap 

tartalmazza.  

2. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy GRAPHISOFT az Ügyfél adatait, így különösen az Ügyfél és 

munkavállalói, valamint egyéb, az Ügyfél érdekében a GRAPHISOFT-tal kapcsolatba lépő személyek 

személyes adatait kezelje és feldolgozza, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a 

Szerződés teljesítése céljából a teljesítéshez szükséges időtartamban a 

https://www.graphisoft.com/info/legal/privacy_policy/ címen elérhető GRAPHISOFT Privacy Policy / 

Adatkezelési Szabályzatban és az Adatkezelési Információs Lapon meghatározottak szerint. 

Ügyfél kijelenti továbbá, hogy tudomással bír róla, hogy a GRAPHISOFT által forgalmazott szoftver 

termékekhez kapcsolódóan az Ügyfél részére nyújtott szoftver támogatási szolgáltatás igénybe 

vétele során az Ügyfél által megadott, az Ügyfél munkavállalóira, valamint egyéb, az Ügyfél 

érdekében a GRAPHISOFT-tal kapcsolatba lépő személyekre vonatkozó adatok rendelkezésre 

bocsátása és kezelése során az Ügyfél minősül adatkezelőnek, a GRAPHISOFT minősül 

adatfeldolgozónak. Az adatfeldolgozási szerződés a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi.  

2. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződéssel összefüggésben a GRAPHISOFT részére 

átadott vagy hozzáférhetővé vált személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az adat 

jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával a Szerződés szerinti 
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adatkezelés céljára. Az Ügyfél viseli a felelősséget a jelen pontban vállalt bármely kötelezettsége 

megszegésével összefüggésben a GRAPHISOFT-tal szemben érvényesített követelések 

GRAPHISOFT-nak történő megtérítése vonatkozásában. 

3. Az Ügyfél, annak tisztségviselői, Alkalmazottai, ügynökei és képviselői a hatályos adatvédelmi 

szabályok betartásával kötelesek a GRAPHISOFT-ra vonatkozó minden adatot és információt kezelni. 

4. A GRAPHISOFT időről időre új termékekkel és szolgáltatásokkal jelenik meg a piacon, illetve 

termékei, szolgáltatásai igénybevételéhez kedvezményeket nyújt különböző akciók keretében. A 

meglévő és új termékekről, akciókról, illetve az igénybe vehető kedvezményekről a GRAPHISOFT 

rendszeresen tájékoztatni szeretné Ügyfeleit. Az adatkezelés célja, hogy a GRAPHISOFT 

meghatározott szolgáltatások nyújtása érdekében, az ügyfélkiszolgálás hatékonyságának és 

minőségének további növelése céljából az Ügyfeleit, illetve leendő ügyfeleit (továbbiakban 

együttesen: ügyfél) hozzájárulásuk megléte esetén:  

 egyedi, illetve standard ajánlatok kidolgozásával, erre vonatkozó információkkal 
megkeresse,  

 reklámüzeneteket, hírleveleket küldjön, 
 piackutatást végezzen, elégedettség-felméréseket készítsen vagy készíttessen, 

valamint  
 a fenti célok érdekében közvetlen kapcsolatot tartson Ügyfeleivel. 
 

A kapcsolattartási adatok kezelésének célja, hogy a GRAPHISOFT által szervezett, célzott 

reklámküldeményt juttasson el az Ön részére. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett 

hozzájárulása, melynek alapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (1) bekezdése, amely alapján 

közvetlen üzletszerzés céljából reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen 

megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni 

kommunikációs eszköz útján, a postai küldemény kivételével) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a 

reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (667/2016 EU Rendelet) (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján a személyes adatok kezelésének, átadásának jogalapja az érintett 
előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott, egyértelmű, írásbeli és bármikor 
visszavonható hozzájárulása. 

A megkeresések lebonyolításához az alábbi kapcsolattartási adatok kezelhetők: 

 postai cím: papír alapú küldemények postázására; 
 Email cím: elektronikus reklámküldemények küldésére; 
 telefonszám (vezetékes vagy mobil): hanghívások lebonyolítására. 

 

Az adatkezelés időtartama a GRAPHISOFT és az Ügyfél közti szerződéses viszony megszűnéséig, 
illetve ha az korábbi, úgy a hozzájárulás visszavonásáig terjed. 

Az adatkezelő adatkezelése során adatfeldolgozót vehet igénybe. A kezelt adatok megismerésére a 
GRAPHISOFT reklámkampányok szervezését lebonyolító, illetve abban közreműködő szervezeti 
egységeinek munkatársai, és az adatfeldolgozók jogosultak.  

5. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az adatkezeléssel érintett: 

- kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést 

- az adatok helyesbítését, 

- az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,  

- bizonyos esetekben joga van az adathordozhatósághoz  

- a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor, díjmentesen 

visszavonhatja.  

- jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. 

Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogait részletesen az Általános Adatkezelési 

Szabályzat tartalmazza.  
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Az adatkezeléssel érintett panasza, jogainak megsértése esetén az Elfogadó nyilatkozaton szereplő 

elérhetőségen fordulhat a GRAPHISOFT-hoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elérhetőségei: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. ; www.naih.hu; 

telefon:+36(1)391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.  

 

6. A direkt marketing megkereséshez hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható. A 
visszavonással érintett csatorná(ko)n a GRAPHISOFT az Ügyfelet nem keresi meg. Az GDPR és a Grt. 
alapján fennálló jogok érvényesítésére irányuló jognyilatkozatok megtételére és a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonására az alábbi módokon van lehetőség: 

 postai küldeményben az alábbi postacímen: 1037 Budapest Záhony u.7. 
 elektronikus levél formájában az alábbi e-mail címen: gsinfo@graphisoft.hu 
 személyesen, az adatkezelő székhelyén munkaidőben. 
 

7. Szerződéses partnerek képviselőinek és kapcsolattartói adatainak kezelése, utalási adatok, 

tájékoztatások  

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése kapcsán egymás rendelkezésére 

bocsáthatják 

- magánszemély szerződő fél esetén a saját nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, 
számlázási adatokat, bankszámlaszámát;  

- jogi személy szerződő fél esetén képviselője nevét, e-mail címét, telefonszámát, beosztását; 
-  valamint szükség esetén a szerződő fél kapcsolattartójának személyes adatait (név, e-mail cím, 

telefonszám, beosztás).  
 

Felek tudomással bírnak arról, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a személyes 

adatok fentiek szerinti rendelkezésre bocsátása adatkezelésnek minősül, mely adatkezelés során az 

érintettől adatokat kapó fél „adatkezelőnek”, az a természetes személy pedig, akinek a személyes 

adata átadásra kerül „érintettnek” minősül.  Az adatkezelő az érintettnek a jelen Szerződésben 

megadott személyes adatait a szerződés teljesítése jogcímén, a szerződéses cél teljesítése, illetve 

üzleti kapcsolattartás érdekében kezeli. 

7.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződésben kapcsolattartóként 

feltüntetett személy nem az adatot rendelkezésre bocsátó fél képviselője, úgy az érintettnek az 

adatkezeléshez szükséges hozzájárulását az a szerződő fél szerzi be, aki az adatot a másik szerződő 

fél részére átadja. Az adatot átadó fél szavatolja, és teljes felelősséggel tartozik azért, hogy megfelelő 

felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az érintett adatát a jelen Szerződésben a másik szerződő fél 

rendelkezésére bocsássa. Az érintett hozzájárulásának hiányából eredő károkat az a szerződő fél 

köteles viselni, aki az érintett hozzájárulásának beszerzésére köteles. A jelen pont szerinti 

adatkezelés esetén az adatkezelő az a szerződő fél, aki beszerzi és átadja a kapcsolattartója, mint 

érintett adatait a másik szerződő fél részére. A másik szerződő fél az adatokat neki átadó szerződő 

fél adatfeldolgozója. 

7.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a kapcsolattartó személye, vagy 

személyes adatai megváltoznak, úgy a másik felet haladéktalanul értesítik. A helytelen vagy 

megváltozott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. 

7.4. A személyes adatok címzettjei: az adatokat kapó szerződő félnek a Szerződéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 

7.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: teljesítés igazolásához szükséges személyes adatok 

a szerződés vagy a képviselői minőség megszűnését követő 5 év, számviteli törvényben rögzített 

esetekben 8 év, egyéb esetben a személyes adatokat a szerződés vagy a képviselői minőség 

megszűnését követően haladéktalanul törölni kell. 
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7.6. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés, illetve egyéb 

jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a szerződő felek által megbízott könyvelő irodának, 

postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, valamint 

Hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóság felé. 

7.7. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a személyes adatokat olyan módon kezelik, amely 

biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, 

hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt 

eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

7.8. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a 

GRAPHISOFT honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.  

 

* * * 

* 
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1. sz. melléklet: Adatkezelési Információs Lap 
 
 

1. Az adatkezelő: 
 
GRAPHISOFT SE  
székhely: 1031 Budapest (GRAPHISOFT park), Záhony u. 7., Hungary 
adatkezelési tárgyú kapcsolattartó: business compliance officer 
e-mail: privacy@graphisoft.com 
telephone: 00 36 1 437 3000 
 

2. A GRAPHISOFT mint adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: 
 

- magánszemély Ügyfél esetén a saját nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási 
adatokat, bankszámlaszámát;  

- jogi személy Ügyfél esetén képviselője nevét, e-mail címét, telefonszámát, beosztását; 
-  valamint szükség esetén az Ügyfél kapcsolattartójának személyes adatait (név, e-mail cím, 

telefonszám, beosztás).  
 
3. Az adatkezelés célja:  

 
a) a Szerződés teljesítése; 
b) az Ügyfél azonosítása, a vele való kapcsolattartás;  
c) egyedi Ügyfél megkeresések kezelése, intézése; 
d)  statisztikák, elemzések készítése;  
e) közvetlen üzletszerzési illetve marketingcélú megkeresés, ha ehhez az Ügyfél hozzájárult 

( hírlevél, eDM, stb.) 
f) a GRAPHISOFT informatikai rendszerének technikai fejlesztése; 
g)  az Ügyfél jogainak védelme; 
h) A GRAPHISOFT mint Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 
használja fel. 

 
4. Az adatkezelés jogalapja: 

 
a) a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése; 
b) közvetlen üzletszerzési illetve marketingcélú megkeresés, ha ehhez az Ügyfél hozzájárult ( 

hírlevél, eDM, stb.) 
c) a GRAPHISOFT mint Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (így különösen a 

GRAPHISOFT informatikai rendszerének technikai fejlesztése és a GRAPHISOFT termékeivel 
és szolgáltatásaival kapcsolatos csalások és egyéb visszaélések (pl. kalóz szoftver használat) 
megelőzése és felderítése). Az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése nem  járhat az 
érintetek jogainak jelentős korlátozásával. 

 

5. Az adatkezelés időtartama:  
 
Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart azzal, hogy a hozzájáruláson 
alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő legfeljebb az érintett törlés iránti kérelméig 
kezelheti az adatokat. 
 

6. A GRAPHISOFT mint adatkezelő által bevont adatfeldolgozók: 
 

Az Adatlapon feltüntetett alvállalkozók, akik a Szerződés teljesítése céljából, így különösen 
terméktámogatási és szoftver karbantartási szolgáltatások teljesítése céljából kezelik a 
GRAPHISOFT által rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat. 
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2. Sz. melléklet: ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
(a továbbiakban: „Szerződés”) 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
[…] (székhelye[…]; cégjegyzékszáma: […]; adószáma: […]), mint adatkezelő (a továbbiakban: 
„Adatkezelő”) 
 
másrészről a  
 
GRAPHISOFT SE (székhelye: […].; cégjegyzékszáma: […]; adószáma: […]) mint adatfeldolgozó (a 
továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) 
 
(Adatkezelő és Adatfeldolgozó a továbbiakban külön-külön mint „Fél”, együttesen mint „Felek”) 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmény 
 
Felek rögzítik, hogy közöttük szerződés áll fenn Szoftver Támogatási Szolgáltatás Nyújtása 
Tárgyában, amelynek keretében az Adatfeldolgozó szoftver támogatási szolgáltatásokat nyújt az 
adatkezelő, mint Ügyfél részére (a továbbiakban: „Támogatási szerződés”). 
 
 
2. A Szerződés tárgya 
 
2.1 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatások Adatfeldolgozó 
általi ellátása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”) 
ill. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) 3. § 17. pontja szerinti adatfeldolgozásnak minősül 
 
2.2 Felek a Rendelet 28. cikkében valamint az Infotv. 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelően a jelen Szerződés keretei között rögzítik az Adatkezelő megbízása alapján az 
Adatfeldolgozó által ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait. 
 
2.3 A megbízás meghatározott adatfeldolgozási feladatok ellátására szól. Jelen Szerződés a 
Támogatási Szerződés hatályának időtartamával megegyező időtartamra jön létre. 
 
3. A Felek jogai és kötelezettségei 
 
3.1 Az Adatfeldolgozó a jelen Szerződésben vállalt feladatok ellátására, az Ügyfél előzetes írásbeli 
tájékoztatása mellett  további adatfeldolgozót igénybe vehet. Ilyen esetben azonban az 
Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó tevékenységét az 
Infotv. rendelkezéseinek betartásával, valamint a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően 
végzi. A további adatfeldolgozó igénybevételéből eredő esetleges kárért az Adatfeldolgozó felelős. 
 
3.2 Az Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozónál az adatszolgáltatási tevékenység 
végrehajtását. 
 
3.3 Az Adatkezelő - adatkezelésre vonatkozó döntéseinek végrehajtására - műveleteket határozhat 
meg az Adatfeldolgozó részére, a jelen Szerződésben foglalt feladatok megfelelő ellátásának 
biztosítása érdekében. 
 
3.4 Az Adatkezelőnek az adatfeldolgozással kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt 
terheli felelősség, ugyanakkor – a 3.7. pontban foglaltakkal összhangban – az Adatfeldolgozó köteles 
haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben az Adatkezelő utasítása vagy annak 
végrehajtása jogszabályba ütközne. 
 
3.5 Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kér az Adatkezelőtől vagy 
az Adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben az Adatkezelő 
köteles megadni. Az Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5 
napon belül továbbítani az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a tájékoztatást a beérkezéstől 
számított 25 napon belül köteles az érintett számára megadni, amelyről tájékoztatja az 
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Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § b) és c) pontja alapján 
adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását kéri, az Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett 
kérelmet a beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítani az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a 
kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles a kérelmet elbírálni, és döntésének 
megfelelően utasítani az Adatfeldolgozót az adat 5 napon belüli helyesbítésére, törlésére, illetve 
zárolására. Jelen pontban meghatározott panaszokat, kérelmeket a Felek elektronikus úton 
továbbítják egymásnak. 
 
3.6 Az Adatfeldolgozó köteles a jelen Szerződésben meghatározott feladatokat az Adatkezelő 
utasításai szerint és az Adatkezelő érdekeinek megfelelően teljesíteni. 
 
3.7 Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő figyelmét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása 
előtt felhívni, ha azt észleli, hogy és az Adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba 
ütköző utasítást ad. 
 
3.8 A Támogatási Szerződés alapján nyújtott  szolgáltatások nyújtása során az Adatfeldolgozó 
tudomására jutott minden adat, információ kizárólag az Adatkezelő részére hasznosítható. 
 
3.9 Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 
adatokat – eltérő szerződéses rendelkezés és megfelelő hozzájárulás hiányában - kizárólag és az 
Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 
valamint és az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni. 
 
3.10 Az Adatfeldolgozó köteles a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megfogalmazott 
feltételeknek folyamatosan eleget tenni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. 
 
3.11 Az Adatfeldolgozó kizárólag a Támogatási szerződés alapján szükséges technikai adatkezelési, 
adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult. 
 
3.12 Amennyiben az Adatfeldolgozó számára a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény 
áll elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy az Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesítenie kell az Adatkezelőt a késedelemről, annak várható 
elhúzódásáról és okairól. 
 
3.13 Az Adatfeldolgozó a Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő 
ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá 
gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi 
rendelkezések (ld. Rendelet ill. Infotv.), a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az 
adatfelvétel célja és módja tekintetében. 
 
3.14 Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt 
adatok megfelelő védelméről. Az Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi 
hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből 
eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Az Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok 
felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre. 
 
3.15 Felek kijelentik, hogy az Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó 
az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során a fentebb hivatkozott jogszabályokban 
előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően járnak el, a hatályos 
jogszabályok előírásait betartják, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi 
ajánlásokat is figyelembe veszik. Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tárolása védett, 
korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden 
szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek az érintett adatainak elvesztése, más 
célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, 
megváltoztatása vagy törlése ellen. 
 
3.16 Felek – többek között –  
a. gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés 

útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával 
összefüggésben férjenek hozzá, 

b. gondoskodnak a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről, 
c. az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezik el, 

gondoskodnak annak fizikai védelméről is, 
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d. gondoskodnak arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 
 
4. Egyéb rendelkezések 
 
4.1 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben foglalt adatfeldolgozási feladatok ellátásáért 
Adatkezelőt jelen Szerződés alapján fizetési kötelezettség nem terheli, a felmerülő költségek a 
Támogatási Szerződés alapján kerülhetnek elszámolásra. 
 
4.2 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Támogatási szerződés, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, az Infotv. valamint a Rendelet vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 
 
4.3 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.  
 
4.4 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, 
amely a Szerződés teljesítését, illetve a másik Fél jogos érdekét érinti. A bejelentési kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 
 
4.5 Jelen Szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes 
szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a 
Felek a Szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerződés 
értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. 
 
A jelen Szerződést a Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Budapest, 2018. […] 
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