
 

Szoftver kiegészítő feltételek 

Kiadás dátuma: 2020. március 16. Hatályba lépés: 2020. április 16. Az összes korábbi változat helyébe lép.  

Ezek a Kiegészítő Feltételek szabályozzák a Szoftver használatát és hivatkozás révén részét képezik az Adobe Általános 
Szerződési Feltételeinek („Általános Szerződési Feltételek”), amely a www.adobe.com/go/terms webhelyen található (ezek 
a Kiegészítő Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban együttesen: „Feltételek”). Az itt meg nem 
határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az Általános szerződési feltételekben található meghatározások szerint 
értelmezendők. 

1. A Szoftver használata. 

1.1. Előfizetés alapú szoftverlicenc. Ha a Szoftvert az előfizetés részeként biztosítottuk Önnek, akkor a Feltételek betartása 
esetén nem kizárólagos licencet biztosítunk Önnek a Szoftver telepítésére és használatára: (A) addig, amíg az Ön előfizetése 
érvényes, (B) a vásárolt engedélyek teljes számának megfelelően; és (C) a Feltételeknek és a Szoftverhez tartozó 
dokumentációnak megfelelően. Előfizetése lehetővé teszi, hogy a Szoftvert legfeljebb két eszközön (vagy virtuális gépen) 
aktiválja egyidejűleg, azonban a Szoftvert nem használhatja a két eszközön egyidejűleg.  

1.2. Eszköz alapú szoftverlicenc. Amennyiben az eszközök vagy virtuális gépek száma szerint vásárolt Szoftverlicencet, 
akkor: 

(A) Licenc. Feltéve, hogy betartja a Feltételeket, az Adobe nem kizárólagos licencet biztosít Önnek arra, hogy telepítse és 
használja a Szoftvert: (1) a licenc idejére; (2) a licenc érvényességén belül; valamint (3) a Feltételekkel, valamint a 
Szoftverhez kapcsolódó dokumentációval összhangban. A licenctelepítések száma nem haladhatja meg a Szoftverre vásárolt 
licencek teljes számát. 

(B) Szerveren keresztüli terjesztés. Amennyiben az Adobe kifejezetten engedélyezi, közvetlenül a kedvezményezett üzleti 
céljának támogatása érdekében, elhelyezhet egy példányt a Szoftverről egy számítógépen kizárólag az Ön Intranetjén abból 
a célból, hogy a Szoftver az ugyanahhoz az Intranethez tartozó számítógépről származó parancsok, adatok vagy utasítások 
használatával különböző számítógépekre való letöltését és telepítését elősegítse. Ugyanakkor a licenctelepítések száma 
nem haladhatja meg a vásárolt Szoftverlicencek teljes számát. Az „Intranet” egy személyes, tulajdonosi számítógép-hálózat, 
amelyhez Ön, az Ön által meghatalmazott alkalmazottak és szerződéses felek rendelkeznek hozzáféréssel. Az Intranet nem 
foglalja magába az Internet részeit, a beszállítók, kereskedők és szolgáltatók számára elérhető hálózati közösségeket vagy 
nyilvános hálózati közösségeket (mint például előfizetéses vagy tagsági alapon szerveződő csoportokat, társaságokat és 
hasonló szervezeteket).    

1.3. Korlátozások és követelmények. 

(A) Szerzői jogok. A Szoftver megengedett másolatainak ugyanolyan szerzői jogi és más tulajdonjogi megjegyzéseket kell 
tartalmazniuk, mint amelyek a Szoftveren vagy a Szoftverben találhatók. 

(B) Korlátozások. Ha a Feltételek nem teszik lehetővé, tilos: 

(1) a Szoftvert hosztolni vagy streamelni;  

(2) a Szoftvert távolról elérhetővé tenni harmadik felek számára; 

(3) megkerülni a Szoftver hozzáférésének ellenőrzése érdekében hozott technikai intézkedéseket;  

(4) a Szoftverrel olyan termékeket fejleszteni, terjeszteni vagy használni, amelyek megkerülik a technikai intézkedéseket; 
vagy 

(5) a Szoftver bármely részét vagy az Ön Szoftverhez kapcsolódó jogait bérbe adni, lízingelni, eladni, allicencbe adni, 
átruházni vagy átadni, kivéve, ha Ön a Creative Cloud az oktatás számára (telepítve a  megnevezett felhasználó licencelésén 
keresztül) vagy a Creative Cloud csapatok számára verzióját vásárolja meg, akkor a vonatkozó dokumentációnak 
megfelelően több képviselőt hozzárendelhet.  

1.4. Regionális licencelési követelmények. Amennyiben egy Szoftverlicencet vásárol, tilos a Szoftvert azon az országon kívül 
telepíteni, ahol a licencet vásárolta, kivéve akkor, ha azt engedélyezi az a Volume Licensing program, amelyben Ön részt 
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vesz. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, akkor az „ország” kifejezés az Európai Gazdasági Térséget jelenti. Az Adobe 
megszüntetheti az itt említett licencet, felfüggesztheti az előfizetését vagy korlátozhatja a Szolgáltatásokhoz való 
hozzáférését, amennyiben úgy ítéli meg, hogy Ön a Szoftvereket és a Szolgáltatásokat az ebben a szakaszban leírtakat 
megsértve használja. 

1.5. Aktiválás és érvényesítés. A Szoftver aktiválásához vagy az előfizetés érvényesítéséhez bizonyos lépésekre lehet 
szükség. A Szoftver aktiválásának vagy regisztrálásának, illetve az előfizetés érvényesítésének elmulasztása, vagy az Adobe 
által megállapított csalárd vagy nem jogszerű Szoftverhasználat a Szoftver csökkentett működését vagy nem 
működtethetőségét, illetve az előfizetés megszüntetését vagy felfüggesztését eredményezheti. Az aktiválással kapcsolatban 
lásd: http://www.adobe.com/go/activation.  

1.6. Frissítések. A szoftver időről időre automatikusan letölthet és telepíthet az Adobe-tól származó frissítéseket. Ezek a 
frissítések formájukat tekintve lehetnek hibajavítások, új szolgáltatások vagy új verziók. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy 
a szolgáltatások részeként átveszi az említett frissítéseket az Adobe-tól a Szoftver használatának részeként. 

2. Szoftverspecifikus feltételek. Ez a szakasz bizonyos Szoftverekre és komponensekre vonatkozik. Ha jelen szakasz és 
más szakaszok között ellentmondás van, akkor ezt a szakaszt kell alkalmazni az adott Szoftverre vagy komponensre. 

2.1. Betűtípus-szoftver. Ha a Szoftver betűtípus szoftvert tartalmaz (kivéve az Adobe Fonts betűtípusát, amelyre az Adobe 
Fonts szolgáltatás Kiegészítő feltételek vonatkoznak: http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms, akkor a jelen 2.1 
szakasz (Betűtípus-szoftver) lép érvénybe. 

(A) Egy bizonyos fájlban használt betűtípus(ok) kiadható(k) nyomdai vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásnak, és 
ez a vállalkozás használhatja a betűtípuso(ka)t az adott fájl feldolgozásához, feltéve, hogy az adott vállalkozás érvényes 
engedéllyel rendelkezik az adott betűtípus-szoftver használatához. 

(B) A betűtípus-szoftver másolatai elektronikus dokumentumokba illeszthetők a dokumentumok kinyomtatása és 
megtekintése céljából. A jelen licenc semmilyen más hallgatólagos, nem kifejezett jogot nem biztosít a beillesztési jogokra 
vonatkozóan. 

(C) A fentiektől eltérő kivételként a http://www.adobe.com/go/restricted_fonts címen felsorolt betűtípusok kizárólag a 
Szoftver működtetése céljából képezik részét a jelen Szoftvernek. A felsorolt betűtípusok nem engedélyezettek jelen 
Kiegészítő Feltételek alapján. Ön vállalja, hogy nem másolja le, nem helyezi át, nem aktiválja vagy használja, és nem engedi 
bármely betűtípus-kezelő eszköznek, hogy átmásolja, áthelyezze, aktiválja vagy használja a felsorolt betűtípusokat a 
Szoftvertől eltérő bármely szoftveralkalmazásban, programban vagy fájlban. 

(D) Előfordulhat, hogy némely, az Adobe által a Szoftverrel terjesztett betűkészlet nyílt forráskódú. Ezeknek a nyílt 
forráskódú betűtípusoknak a használatára vonatkozó licencfeltételek a http://www.adobe.com/go/font_licensing oldalon 
találhatók. 

2.2. After Effects Render Engine. Ha a Szoftver tartalmazza az Adobe After Effects teljes változatát, akkor korlátlan számban 
telepíthető Render Engine számítógépekre az Ön Intranetén belül, amennyiben az Intranethez tartozik legalább egy olyan 
számítógép, amelyre az Adobe After Effects szoftver teljes verzióját feltelepítették. A „Render Engine” kifejezés a Szoftvernek 
egy olyan telepíthető részét jelenti, amely lehetővé teszi az After Effects projektek grafikáinak elkészítését, de nem 
tartalmazza a teljes After Effects felhasználói interfészt. 

2.3. Acrobat. Ha a Szoftvert az Acrobat, a Document Cloud megvásárlásával vagy a felsorolt termékek bizonyos funkcióihoz 
vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódóan telepíti, akkor a 2.3 (Acrobat) rész lép érvénybe. 

(A) Kulcsok. A Szoftver olyan engedélyező technológiát tartalmazhat, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy bizonyos 
tulajdonságokkal rendelkező PDF-dokumentumokat használjon a Szoftverben elhelyezett digitális megbízólevelek 
alkalmazása révén (a „Kulcs”). Ön vállalja, hogy a Kulcshoz semmilyen célból nem fog hozzáférni, nem próbál meg 
hozzáférni, nem kerüli meg, nem fogja ellenőrzi azt, nem tiltja le, nem távolítja el, nem használja, és nem osztja meg mással. 

(B) Digitális tanúsítványok. A digitális tanúsítványokat harmadik feleket jelentő tanúsítási hatóságok adhatják ki (beleértve 
az Adobe Certified Document Services beszállítókat és az Adobe Approved Trust List beszállítókat) (együtt: „Tanúsító 
hatóságok”), vagy azokat maga az Adobe adja ki. Ön és a Tanúsító hatóságok felelősek a digitális tanúsítványok vásárlásáért, 
használatáért és megbízhatóságáért. Kizárólag Ön felelős azért, hogy megbízik-e egy tanúsítvány hitelességében vagy 
sem. Amíg egy Tanúsító hatóság külön írásos szavatosságot nem biztosít az Ön számára, a digitális tanúsítványokat Ön 
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kizárólag saját kockázatára használja fel. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja az Adobe vállalatot minden olyan 
kötelezettségért, kárért, cselekedetért vagy követelésért (beleértve az észszerű kiadásokat, költségeket és ügyvédi díjakat), 
amely az Ön bármilyen digitális tanúsítvány vagy Tanúsító hatóság felhasználásából, illetve azokba vetett bizalmából 
származik. 

2.4. Adobe Runtime. Az „Adobe Runtime” olyan szoftver, amely tartalmazza az Adobe AIR-t, az Adobe Flash Playert vagy a 
Shockwave Playert, valamint egy futásidejű fájlt egy fejlesztői alkalmazásban. 

(A) Adobe Runtime korlátozások. Az Adobe Runtime nem használható nem PC egységen vagy bármely más beágyazott 
vagy készülék verziójú operációs rendszeren. A kétségek elkerülése érdekében és kizárólag példaként említve, az Adobe 
Runtime nem használható (1) mobileszközökön, set-top-boxokban, kézi készülékeken, telefonokon, játékkonzolokon, TV-
ken, DVD-lejátszókon, médiaközpontokon, elektronikus hirdetőtáblákon vagy más digitális megjelenítőkön, internetes 
eszközökön vagy az Internethez kapcsolódó eszközökön, PDA-kon, orvosi eszközökön, ATM-eken, játékgépeken, házi 
automata rendszerekben, kioszkban, távirányítású egységekben vagy más fogyasztói elektromos egységekben, (2) operátor 
alapú mobil, kábeles, műholdas, vagy televíziós rendszerekben, vagy (3) más zárt rendszerű eszközökön. További információ 
az Adobe Runtime-ról a https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html (Adobe Flash Player), a 
https://www.adobe.com/products/air/faq.html (Adobe AIR) és a https://helpx.adobe.com/shockwave/shockwave-end-of-
life-faq.html (Adobe Shockwave) oldalon található. 

(B) Az Adobe Runtime terjesztése. Az Adobe Runtime kizárólag a Szoftver használatával létrehozott fejlesztői alkalmazás 
(beleértve a Szoftverrel rendelkezésre bocsátott segédprogramokat) teljesen integrált részeként terjeszthető. Például tilos 
olyan alkalmazási csomag részeként terjeszteni Adobe Runtime-ot, amely iOS vagy Android operációs rendszereken való 
futtatásra készült. A létrehozott fájl vagy fejlesztői alkalmazás nem PC egységen való terjesztéséhez olyan licenc 
megszerzése szükséges, ami további jogdíjakat vonhat maga után, és kizárólag az Ön felelőssége a nem PC-egységekre 
vonatkozó ilyen licencek megszerzése és a vonatkozó jogdíjak megfizetése; az Adobe a Feltételek mellett nem biztosít 
licencet semmilyen külső technológiának a fejlesztői alkalmazások és a kimeneti fájlok futtatására. Az ebben a szakaszban 
meghatározott módokon kívül tilos az Adobe Runtime terjesztése. 

2.5. Adobe Presenter. Amennyiben a Szoftver tartalmazza az Adobe Presentert, és Ön az Adobe Connect Add-in beépülő 
modult telepíti vagy használja a Szoftverrel, az Adobe Connect Add-in bővítményt csak asztali számítógépre lehet telepíteni 
és használni, más nem PC-alapú termékre, webes eszközökre, set-top boxra, kézi készülékre, telefonra vagy táblagépekre 
tilos telepíteni. Ezen túlmenően a Szoftver azon része, amely olyan prezentációba, információba vagy tartalomba van 
beágyazva, amelyet a Szoftverrel készítettek (az „Adobe Presenter Run-Time”), csak azzal a prezentációval, információval 
vagy tartalommal használható, amelybe az be van ágyazva. Ön nem jogosult az Adobe Presenter Run-Time-ot másként 
felhasználni, mint ahogy az a prezentációban, információban vagy tartalomban megtalálható, és köteles e prezentáció, 
információ vagy tartalom licencengedélyesét is erre kötelezni. Ezen túlmenően Önnek köteleznie kell a prezentáció, 
információ vagy tartalom licencengedélyeseit arra, hogy azok az Adobe Presenter Run-Time-ot nem módosítják, fejtik vissza 
vagy fordítják vissza. 

2.6. Adobe Media Encoder. Az Adobe Media Encoder („AME”) olyan, az Ön Intranetén belül lévő számítógépre való 
telepítésére kizárólag az Intranet más számítógépein futó, licencelt Szoftverpéldányok által létrehozott projektek 
kódolásához, dekódolásához vagy átkódolásához jogosult, feltéve, ha az AME-telepítések száma nem haladja meg a 
Szoftverre vásárolt licencek teljes számát. Nem használhatja fel az AME intranetes telepítését arra, hogy az AME-t ajánlja, 
használja vagy engedélyezze annak használatát (A) a Szoftvertől eltérő szoftverekkel; (B) nem egyéni felhasználó által 
kezdeményezett műveletekre kivéve, hogy automatizálhatja azt a műveletet, amely a projektek kódolási, dekódolási és 
átkódolási folyamatát kezdi az AME használatával az Intraneten belül. 

2.7. Illustrator. Megtagadhatja az Illustratorhoz való interneten keresztüli hozzáférést, ideértve korlátozás nélkül a 
honlapszolgáltatáson, a streamingszolgáltatáson vagy más hasonló szolgáltatáson keresztüli hozzáférést. Beszállítóink és 
licencszolgáltatóink semmilyen esetben sem felelnek az Illustrator használatából eredő közvetett, különleges vagy 
következményes károkért, függetlenül attól, hogy az Adobe vállalatot, annak beszállítóit, licencszolgáltatóit értesítették-e az 
ilyen károk lehetőségéről.  

(A)  Autodesk.Az Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia, 94903 („Autodesk”) a jelen Feltételek külső 
kedvezményezettje, és bizonyos rendelkezések kifejezetten az Autodesk javára jöttek létre, és az Adobe mellett az Autodesk 
is életbe léptetheti azokat. 
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3. Joghatóságra vonatkozó rendelkezések. Ez a szakasz a joghatósági rendelkezésekre vonatkozik. Ha jelen szakasz és 
más szakaszok között ellentmondás van, akkor ezt a szakaszt kell alkalmazni az adott joghatóságra vonatkozóan. 

3.1. Új-Zéland. Új-Zélandon azon fogyasztók számára, akik személyes, háztartási vagy otthoni használatra (nem üzleti 
célokra) szerzik be a Szoftvert, a jelen Feltételek a fogyasztóvédelmi garanciákról szóló törvény (Consumer Guarantees Act) 
hatálya alá esik. 

3.2. Európai Gazdasági Térség.  

(A) Jótállás. Ha Ön a Szoftverhez az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén jutott hozzá, és Ön az Európai Gazdasági 
Térség lakosa és fogyasztója (ami azt jelenti, hogy a Szoftvert személyes és nem üzleti célokra használja), akkor a Szoftver 
jótállási időszaka megegyezik az előfizetés időtartamával. Az Adobe teljes felelőssége bármilyen jótállási igénnyel szemben, 
valamint az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége bármilyen jótálláson belül az Adobe által meghatározott 
módon, támogatásra vagy a Szoftver a jótállási nyilatkozattal kapcsolatban felmerült cseréjére, vagy ha ezek nem 
megvalósíthatók, akkor a Szoftverhez kapcsolódó, fel nem használt előfizetési díj arányos megtérítésére korlátozódik. 
Továbbá, ha a Szoftver használatával kapcsolatban az Ön által benyújtott kárigények megfelelnek a Feltételeknek, az Adobe 
felelősséget vállal az olyan közvetlen veszteségekért, amelyek előre láthatók abban az esetben, ha az Adobe megszegi a 
Feltételeket. Javasoljuk, hogy tegyen meg minden észszerű intézkedést a károk elkerülése vagy enyhítése érdekében; 
különösképpen javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatokat a Szoftverről és a számítógépen tárolt adatairól. 

4. Harmadik felek értesítései. 

4.1. Harmadik felek által biztosított szoftver. A Szoftver tartalmazhat külső fél által létrehozott szoftvert, amelyre a 
http://www.adobe.com/go/thirdparty oldalon található külső fél által létrehozott szoftver feltételek vonatkozhatnak. 

4.2. AVC TERJESZTÉSE. A következő figyelmeztetés arra a Szoftverre vonatkozik, amely AVC import, illetve export funkcióval 
rendelkezik: JELEN TERMÉK MAGÁNCÉLÚ, NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSA AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ 
ALATT A FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY SZERINT A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA ABBÓL A CÉLBÓL ENGEDÉLYEZETT, HOGY (a) VIDEÓT 
KÓDOLJON AZ AVC SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN („AVC VIDEO”) ÉS/VAGY (b) AVC VIDEÓT DEKÓDOLJON, AMELYET A 
FOGYASZTÓ KÓDOLT, NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE SORÁN, ÉS/VAGY AMELY OLYAN 
VIDEÓSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK, AKINEK ENGEDÉLYE VAN AVC VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA. AZ ENGEDÉLY NEM 
VONATKOZIK ÉS NEM VONATKOZTATHATÓ SEMMILYEN EGYÉB HASZNÁLATRA. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT, KÉRJÜK, 
KERESSE FEL AZ MPEG LA, L.L.C. HONLAPJÁT: http://www.adobe.com/go/mpegla. 

5. Alkalmazási platformokra vonatkozó feltételek. 

5.1. Apple. Ha a Szoftvert az Apple iTunes Store-ról töltötték le, akkor Ön elismeri és elfogadja, hogy az Apple-nek 
semmilyen kötelezettsége nincs arra, hogy bármilyen karbantartási és támogatási szolgáltatást biztosítson a Szoftver 
számára. Amennyiben a Szoftver nem felel meg a vonatkozó jótállásnak, értesítheti az Apple-t, és az Apple visszatéríti a 
Szoftver vételárát az Ön számára, azonban ezen túl a jogszabályok szerint az Apple-nek nincs semmilyen más jótállási 
kötelezettsége a Szoftverrel kapcsolatban. 

5.2. Microsoft. Ha a Szoftvert a Microsoft Store-ról töltötték le, akkor Ön elismeri és elfogadja, hogy a Microsoftnak, a 
Microsoft készülékgyártóinak és hálózatüzemeltetőinek semmilyen kötelezettségük sincs arra, hogy bármilyen karbantartási 
és támogatási szolgáltatást biztosítsanak a Szoftver számára. 
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