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Szoftver licenc szerződés 
 
 
Jelen Szoftver licenc szerződés (a továbbiakban: „Licenc Szerződés”) a WINIDOKI Extra nevű rendszerrel 
kapcsolatos felhasználási feltételeket tartalmazza. Felhasználó a Szoftverek használatára akkor jogosult, ha 
jelen Licenc Szerződésben foglaltakat elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 
 
 
I. ALAPFOGALMAK 

 
1. Szoftver: a WINIDOKI Extra számítógépes program (a továbbiakban: „WINIDOKI”), a GEKKOSOFT EESZT 
Modul számítógépes program és a GEKKOSOFT NAV Online Számla Modul számítógépes program önálló, 
egyszerűsített elnevezése (a továbbiakban együttesen: „Szoftverek”). 
 
2. Gyártó: a GEKKOSOFT Informatika Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.19-09-510683, adószáma: 
14447891-2-19, székhelye: 8230 Balatonfüred, Csárda utca 15. 1. em. 2.) 
 
3. Felhasználó: az Egyedi Végfelhasználói Szerződés (a továbbiakban: „EVSZ”) 1.2. pontjában feltüntetett jogi 
személy, illetve az a természetes személy, aki a Szoftvereket használja (szövegkörnyezettől függően). 
 
4. Fizető fél: az EVSZ 1.3. pontjában feltüntetett jogi személy. Amennyiben az EVSZ-ben Fizető fél nincs 
feltüntetve, akkor Felhasználó és Fizető fél személye azonos. 
 
 
II. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 
5. Felhasználó a Gyártó által történt telepítést követően, EVSZ-ben foglalt működési helyeken jogosult a 
Szoftverek teljes körű használatára. A működési helyektől eltérő használat tilos. 
 
6. Felhasználó a havi szoftverkövetési díjak Fizető fél által történő rendszeres megfizetésével jogosultságot 
szerez a Szoftverek használatára. A jogosultság a licenc jog felhasználását jelenti. A havi szoftverkövetési díjak 
meg nem fizetése, illetve az EVSZ felmondása esetén a licenc korlátozottá válik. 
 
7. A korlátozott licenc időben korlátlan jogosultságot biztosít a Szoftverekbe történő belépésre és a korábban 
rögzített adatokhoz való hozzáférésre, új adat rögzítése lehetséges, de az EESZT-vel kapcsolatos műveleteket 
a rendszer letiltja (ún. „védett mód”). 
 
8. A Szoftverek további számítógépekre, illetve további szakrendeléseken és/vagy működési helyeken 
történő telepítése kizárólag a Gyártóval történt előzetes egyeztetést követően, az EVSZ egyidejű 
módosításával engedélyezett. 
 
9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftverek a továbbiakban is a Gyártó szerzői jog szerinti tulajdonát 
képezik. 
 
10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftverek licenc jog alapján történő használata nem kizárólagos, így 
a Gyártó másnak is jogosult licenc jogot biztosítani a Szoftverek másik példányának használatára. 
 
11. Tilos a Szoftvereket, a dokumentációt és a kapcsolódó adatbázist (a továbbiakban: „Adatbázis”) 
lemásolni, továbbadni, terjeszteni, bérbe adni, lízingbe adni, kölcsönözni, vagy bármely más módon harmadik 
félnek a Szoftverekhez, dokumentációhoz és Adatbázishoz hozzáférést biztosítani. Tilos a Szoftverek és 
Adatbázis belső felépítését elemezni, egyedi megoldásait felderíteni, harmadik félnek továbbadni. 
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12. Felhasználó a Szoftvereket kizárólag rendeltetésszerűen használhatja. Többgépes (hálózatos) 
környezetben a rendeltetésszerű használat csak úgy biztosítható, ha a Szoftverek frissítésekor a főgépre és 
valamennyi kliens gépre azonos verziójú programot telepítenek, melyről Felhasználó köteles gondoskodni. 
 
13. Jelen Licenc Szerződés elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Gyártó legjobb tudása szerint 
készítette el a Szoftvereket, továbbá Felhasználó elfogadja, hogy a Szoftverek működése során 
előfordulhatnak hibák, amelyekből, illetve a nem megfelelő programhasználatból (pl. elavult verzió 
használata) fakadó esetleges adatvesztésért, sérülésért, megsemmisülésért, illetve egyéb károsodásért 
Gyártót felelősség nem terheli. Felhasználó felelőssége, hogy az adatok rendszeres archiválásával a 
lehetséges adatvesztés kockázatát minimalizálja. Felhasználó felelőssége továbbá, hogy a rendeltetésszerű 
használat körülményeit biztosítsa, ideértve a rendszerhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozását, az 
informatikai rendszer (hardver és operációs rendszer) naprakészen tartását, valamint a számítógépes 
rendszer víruskereső programmal történő védelmét. 
 
14. Gyártó kijelenti, hogy a GEKKOSOFT EESZT Modul az alábbi biztonsági követelményeket teljesíti: 

 
- x509-es tanúsítvány alapú azonosítás kezelése; 
- SSL titkosítás használata (HTTPS); 
- TLS1.2 titkosított csatorna használata (tanúsítványkezelés); 
- web szolgáltatások hívása HTTPS protokollon, SAML jegy birtokában; 
- EESZT műveletek végrehajtása kizárólag a SAML jegy érvényességi ideje alatt; 
- többfaktoros azonosítás (Token, MobilToken, elektronikus személyi igazolvány); 
- az EESZT által visszaadott hibaüzenetek transzparens feldolgozása; 
- a Szoftverhez történő hozzáférések és hozzáférési kísérletek naplózása; 
- az EESZT-vel való kommunikáció valamennyi műveletének naplózása. 

 
15. Gyártó vállalja, hogy – a Felhasználó felkérése esetén – távoli hozzáférés segítségével Felhasználó részére 
segítséget nyújt. Jelen Licenc Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezett és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja, hogy Gyártó a távsegítség időtartama alatt a Szoftverekhez és az Adatbázisban tárolt 
valamennyi adathoz hozzáférhet, beleértve az intézményben lakó személyek egészségügyi adatait. Gyártó 
kijelenti, hogy a tudomására jutott (birtokába került) adatokat a segítségnyújtás időtartamára, illetve szükség 
esetén a felmerült hiba elhárításának ideje alatt bizalmasan kezeli, és soha, semmilyen körülmények között 
nem adja át harmadik fél részére. Az elhárításhoz szükséges idő elteltével Gyártó a tudomására jutott 
(birtokába került) adatokat megsemmisíti. 

 
16. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftverek teljeskörű használatához működő Internet kapcsolat 
szükséges. 
 
17. A EVSZ megszűnését követően Felhasználó a WINIDOKI programot időbeli korlátozás nélkül használhatja, 
azonban a Gyártótól semmilyen támogatásra és frissítésre nem jogosult („korlátozott licenc”). 

 
18. Jelen Licenc Szerződés 5–17. pontjai az EVSZ megszűnését követően is – időbeli korlátozás nélkül – 
érvényben maradnak. 
 


