Armada Végfelhasználói Licencszerződés
számlázó modult is tartalmazó programokhoz
Fontos! Ez az Armada Végfelhasználói Licencszerződés („AVL”) Végfelhasználó, mint
természetes vagy jogi személy és a Parallel Kft. (1161 Budapest, József u. 18., Adószám:
10891834-2-42) között jött létre Armada szoftver tárgyában. A szerződés számítógépes szoftvert
tartalmaz, és ezen felül tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat, online
vagy elektronikus dokumentációt és Internet-alapú szolgáltatásokat is. Mindezek együtt: Termék.
A Terméket AVL módosítása vagy kiegészítése kísérheti.
Írásos vagy elektronikus anyagok vagy a Parallel Kft. munkatársai a vásárlást megelőzően
tájékoztatták Végfelhasználót a Termék változatainak tartalmáról, Végfelhasználó ezen adatok
birtokában köti e szerződést.
A termék telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával
Végfelhasználó kötelezőnek fogadja el jelen AVL feltételeit. Amennyiben Végfelhasználó ezt nem
fogadja el, ne telepítse vagy használja a terméket, hanem a vételár visszatérítése érdekében
visszaküldheti a terméket a vásárlás helyére. Ez a szerződés nem alkalmazható olyan esetre,
amikor Végfelhasználó valamilyen okból díjmentes Armada terméket használ.
Megállapodás
A szoftver beleértve annak valamennyi tartalmát, jogcímeit stb. a szerzői jog és a nemzetközi
szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok
védelme alatt áll. Végfelhasználó a szoftver megvásárlásával (illetve bérlésével korlátozott ideig)
a használati jogot szerzi meg, nem a termék tulajdonjogát. A szerzői jog (copyright) tulajdonosa a
Parallel kft. és a termék, mint ilyen, szerzői jog (copyright) által védett termék. ennek
megfelelően Végfelhasználónak úgy kell kezelnie a szoftvert, mint minden más, a szerzői jog
által védett terméket (pl. könyvek vagy zenei termékek), kivéve azt az esetet, amikor is
Végfelhasználó (1.) a szoftverről készíthet egy másolatot kizárólag megőrzési célra, illetve (2.) a
szoftvert átmásolhatja egy adathordozóra, feltéve, hogy az eredetit megtartja megőrzés céljára.
A szerződés egy Végfelhasználó által hiánytalanul kitöltött és aláírt másolatának a Parallel Kft.
számára történő visszaküldése nélkül a Parallel Kft-re semmilyen kötelezettség nem hárul.
Érvényességéhez pedig a Parallel Kft. általi jóváhagyás és ezen szerződésnek a Parallel Kft.
általi aláírása szükséges.
Az AVL-t kiegészíthetik további megállapodásokon illetve számlákon szereplő adatok, melyek
például olyan információkat tartalmazhatnak, mint például a szoftver modul megnevezése,
számítógépek száma, melyekre a szoftver telepíthető, felhasználók száma, feldolgozható
tételszámok, bérszámfejtő szoftverek esetén a számfejthető személyek száma és hasonló
adatok.
A szoftver telepítése a szoftverhez kapott telepítési útmutató és regisztrációs leírás szerint
történik. A Terméket tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni. A Parallel Kft.
anélkül hogy ezzel egyéb jogairól lemondana, felmondhatja a jelen AVL-t, ha Végfelhasználó
nem tartja be ezen AVL előírásait és feltételeit. Ebben az esetben Végfelhasználónak a Termék
minden példányát és valamennyi alkotórészét meg kell semmisítenie és számítógépéről törölni.
Végfelhasználó által többszöri felszólításra ki nem fizetett számla esetén Parallel Kft-nek
jogában áll a szerződés rá nézve további következmények nélküli felmondása.
AVL érvényessége
A szerződés aláírásakor fennálló állapot szerint a szoftvert regisztrációs fájl segítségével lehet
teljes értékűen használhatóvá tenni, anélkül a szoftver demó módban (tétel- és/vagy időkorlát)
működik. A regisztrációs fájlokat Végfelhasználó vagy az internetről kapja meg automatikusan
vagy Parallel Kft. illetve viszonteladója juttatja el Végfelhasználónak. A regisztrációs fájlok, s
ezáltal a szoftver időkorlátosak lehetnek mindaddig, míg Végfelhasználó ki nem fizette a
díjbekérő vagy a számla összegét, bérlés esetén az időkorlát egy későbbi időpontra tevődik át. A
regisztrációs eljárás magában foglalja, hogy ettől kezdve a szoftverben és egyes nyomtatványain
megjelenik Végfelhasználó neve. Végfelhasználó tudomásul vette, hogy Parallel Kft. fenntartja a
jogot arra, hogy megváltoztassa a szoftver telepítési és regisztrálási módját úgy, hogy az ne
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sértse Végfelhasználó azon jogát, hogy a korábban szerződésben vagy számlán rögzített számú
terminálon továbbra is használhassa a Szoftvert.
Szoftverfrissítés
A szerződés a Terméknek a vásárlás (vagy első bérlés) időpontjában érvényes verziójára
vonatkozik. Végfelhasználó vásárlást követő egy éven belül jogosult a legfrissebb Szoftver
internetről való letöltésére és használatára. Később Végfelhasználó a szoftverfrissítési díj
megfizetése esetén jogosult a Szoftver legfrissebb verziójának telepítésére és használatára, amit
külön szerződésben vagy megállapodásban kell rögzíteni. Szoftverfrissítési szerződés hiányában
ezen szerződés keltétől számított egy éven túl Végfelhasználó nem jogosult a szoftverbe épített
újabb funkciók vagy változtatások használatára még abban az esetben sem, ha az egy éven túli
változtatás a korábbi évhez tartozó adatokból képezne új lekérdezéseket, nyomtatványokat,
bevallásokat. A Parallel Kft. fenntartja a jogot mind a szoftveren, mind pedig a dokumentáción
való változtatáshoz, a Termék továbbfejlesztéséhez.
Végfelhasználó adatainak felhasználása
Végfelhasználó hozzájárul, hogy a Parallel Kft. Végfelhasználó olyan adatait tárolja, melyek
lehetővé teszik számára, hogy elektronikus vagy írásos kommunikációban beazonosítsa,
számára frissítéseket, ismertetéseket, promóciós anyagokat küldhessen. Ezen adatok tárolása
lehetővé teszi Végfelhasználó számára, hogy bizonyos termékek és eleve nyújtott vagy a
későbbiekben megrendelt szolgáltatások megléte esetén, Végfelhasználó internetről
frissítéseket, elektronikus kézikönyveket és egyéb elektronikus anyagokat tölthessen le.
Végfelhasználó által bármilyen céllal a Parallel Kft-nek küldött anyagokért, adatbázisokért, azok
tárolásáért a Parallel Kft. nem vállal felelősséget, viszont azokat harmadik félnek a törvények
betartása mellett és Végfelhasználó engedélye nélkül nem adja át.
Szavatosság, jótállás
A Parallel Kft. a programok használatba vételétől számított 90 napig Ptk. 6:159. §-a szerinti
szavatosságot biztosít. A Parallel Kft. szavatolja, hogy a programok legalább a felhasználói
leírásban (dokumentáció vagy kézikönyv) megadott működést megvalósítják. Ezen dokumentum
a számlával együtt igazolja, hogy Végfelhasználó ebben a vonatkozásban jogtiszta szoftvert
használ. A programokra vonatkozó jótállás érvényesítése a Parallel Kft. telephelyén: 1161
Budapest József utca 18. alatt történik.
A teljesség igénye nélkül felsorolva, egyebek mellett nem tárgya e szerződésnek a következők: A
szerződés keltét követő egy éven túli időre szóló (bérlés esetén ki nem fizetett havi számlán túli)
szabályok megvalósítása a szoftverben; Végfelhasználó egyedi elképzeléseinek megvalósítása
a szoftverben; ügyviteli vagy logikai hibák vizsgálata Végfelhasználó adataiban; olyan változtatás
vagy fejlesztés, ami sértené a Szoftver szabályoknak megfelelő működését, egységességét,
moduljainak integritását vagy más felhasználók érdekeit; olyan szabályok szerinti működés
megvalósítása a szoftverben, melyeknek megfelelő funkciókat a szoftver eredetileg sem
tartalmazott; kiszállási díj; rendelkezésre állás; adatfeldolgozás; adatbázis javítás;
távkarbantartás; adatfogadás; adattovábbítás; hardver elemzés, javítás, karbantartás;
rendszergazdai feladatok.
A szavatosság nem terjed ki Végfelhasználó vagy megbízottja által a programfuttatási környezet
beállításainak megváltoztatása által vagy a számítógép hardverének vagy operációs
rendszerének, illetve más szoftverek által okozott hibákra, valamint frissítések kései vagy
elmulasztott telepítése által keletkezett hibákra.
Számlázó programokra vagy számlázó modulokra vonatkozó információk
Az Armada számlázó programok és számlázó programmodulok megfelelnek a 2/2015. (II. 3.)
NGM rendeletnek, így tartalmazzák az Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatás funkciót úgy,
hogy a szoftver gyártója megteremtette a szoftverben azokat a feltételeket, melyek az
Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatáshoz szükségesek, azonban e funkció használatához a
Végfelhasználónak a folyamatos használat során ki kell töltenie mindazon adatrovatokat,
melyeket a funkció felhasznál az adatszolgáltatás kapcsán. Amennyiben Ön több felhasználós
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Armada terméket licencel ezzel a szerződéssel, akkor is tisztában van vele, hogy ez nem
vonatkozik az Armada számlázó programokra. Számlázó programot tehát minden cégre külön
kell licencelni, ami annyi szerződést jelent, ahány cégnek számláznak a szoftverrel. Amennyiben
a NAV bármikor igazolást kér be az ön számlázó programjának jogos használatára vonatkozóan,
akkor csak abban az esetben igazolhatjuk, hogy jogszerűen használta a számlázó szoftvert, ha a
szerződés kifejezetten a kérdéses cég nevére volt kiállítva.
Az Armada számlázó program a 2/2015. (II. 3.) NGM rendelettel kapcsolatban, ami előírja az
„adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást”, az alábbi tevékenységek, esetek kezelését nem
támogatja, ezért ilyen esetekben ne alkalmazza:
Pénzügyi képviselő alkalmazása (külföldi vállalkozás magyarországi tevékenysége esetén)
Adójegyes dohánygyártmány értékesítés
Nyilvános árverési tevékenység
Ásványolaj adóraktárból történő kitárolása
Gyűjtőszámla kiállítása
Önszámlázás
Különbözet szerinti szabályozás (utazási irodák, használt cikkek kereskedelme, műalkotások
kereskedelme, gyűjteménydarabok, régiségek kereskedelme)
Kőolajtermék értékesítése (kőolaj termékdíj-kötelezettséggel)
Termékdíj-kötelezettség szerződéses átvállalása
Termékdíj-köteles értékesítés (visszaigénylés tételeinek feltüntetésével)
Részenként forgalomba hozott csomagolószer
Reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozása
Energia értékesítése
Népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó értékesítés
Jövedéki engedélyes termék értékesítése
Csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredetigazolási kötelezettséggel
Adóraktáras tevékenység
Gázolaj értékesítés
Betétdíjas értékesítés
Új közlekedési eszköz értékesítése (szárazföldi-, légi-, és vízi járművek)
Felelősség korlátozása
Parallel Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért ide értve, de
teljesség nélkül felsorolva, így más lehetőséget nem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon
elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, más anyagi veszteség, mely a szoftver
használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered. Parallel Kft. felelőssége a jelen
szerződésben foglaltakra korlátozódik és ennek megfelelően az esetleges kártérítés összege
nem haladhatja meg a Végfelhasználó által vásárolt Szoftver felhasználói jogának
ellenértékeként kifizetett összeget, illetve bérlés esetén legfeljebb három havi bérleti díj
ellenértékét.
Záró rendelkezés
Szerződő felek a jelen szerződésből fakadó nézeteltéréseiket és jogvitáikat békés úton,
tárgyalásos módon igyekeznek rendezni, s amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy
tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitákra a Parallel Kft. székhelye
szerint bíróságnak van kizárólagos illetékessége.
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Végfelhasználó regisztrációs adatai a Parallel Kft. nyilvántartása számára
Termék(ek) megnevezése és paraméterek: Armada -

Felhasználók száma:
Végfelhasználó (cég) neve:
Cím:
Levélcím:
Adószám:
Ügyintéző:
E-mail:
Tel:
Fax:

Végfelhasználó képviselőjének aláírása:
__________________________
Aláírásra jogosult neve:
Dátum: _____________
A Parallel Kft. részéről:
__________________________
Ügyintéző neve:
Dátum: _____________
A szerződést kitöltve és aláírva következő fax számra küldje: Fax: 06 1 2733 311
Adminisztrációs vonal: 06 1 2733 310
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