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F I G Y E L E M ! 
 

A TERC V.I.P. ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ PROGRAMRENDSZER 

használatának feltétele a licencszerződés feltétel nélküli elfogadása. Mielőtt telepítené a programrendszert, 

kérjük, olvassa el a szerződésben foglaltakat! A program telepítése a jelen licenc szerződés elolvasását, 

valamint annak maradéktalan elfogadását jelenti. 

 

TERC V.I.P. ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ 

PROGRAMRENDSZER FELHASZNÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 

 
Ezen szerződés egy jogi megállapodás Ön, mint Felhasználó és a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-875405, adószám: 10434268-2-42, 

közösségi adószám: HU10434268, bankszámlaszám: MKB Zrt. 10300002-20389767-00003285) között. A 

programrendszer telepítése a szerződés maradéktalan elfogadását jelenti, amellyel Ön aláveti magát jelen 

licencszerződés valamennyi rendelkezésének. 

 

Amennyiben jelen szerződésben foglaltakkal maradéktalanul nem ért egyet, úgy a telepítő programból lépjen ki, és 

a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszert 3 munkanapon belül juttassa vissza a 

TERC Kft-nek! 

 

1./ A TERC Kft. engedélyezi a Felhasználónak a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő 

Programrendszer bármely egyedi vagy hálózatos számítógépen történő – kizárólag saját célú – felhasználását 

az engedély terjedelmének (a megszerzett hardverkulcsok számának) megfelelően. 

 

2./ Jelen szerződés tárgyát képező TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer 

hardverkulccsal védett, amely a felhasználó azon adatait (név, székhely, telephely, adószám, cégjegyzékszám 

stb.) tartalmazza, amelyek alapján a Felhasználó egyedileg beazonosítható. A hardverkulcs elvesztéséből, 

mechanikai sérüléseiből (megbontásából), megsemmisüléséből vagy nem rendeltetésszerű használatából adódó 

kár esetén a pótlási kötelezettség a Felhasználót terheli. A hardverkulcs pótlási összege a mindenkor 

érvényes TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer licenc vételárával 

megegyező összeg. 

 

3./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden hardverkulcsot az aktuálisan használt gépen regisztrálnia kell. A 

program a gép azonosítását a hardver azonosítójából, egy speciális algoritmussal képzett számmal végzi. Ez a 

képernyőn, illetve a dokumentumokban „Regisztráció száma” névvel van azonosítva. A hardveren történő 

kiépítés változása a regisztráció újbóli megismétlését igényelheti. A regisztrációt a költségvetés-készítő modul 

első elindításától számított 15 napon belül végre kell hajtani, egyébként a program a továbbiakban nem 

használható.  

 

A program a regisztrációs eljárás során a számítógépről semminemű információt nem küld a regisztrációs 

adatbázisba! A regisztrációs adatbázisba továbbított minden adat a regisztrációs adatok megadására szolgáló 

Felhasználói ablakban látható. 

 

4./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély kiterjesztése - további hardverkulcsok 

megszerzése – szükséges ahhoz, hogy a szoftvert egyidejűleg több munkahelyen használhassa. Kizárólag a 

TERC V.I.P. GOLD változatához vásárolható hálózatos hardverkulcs! 

 

5./ A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer minden változata (GOLD, 

SILVER, BRONZ) egységes licencpolitikára épül, azaz minden esetben van egy alapcsomag és lehet hozzá 

több licencet vásárolni a példányszámtól függően az árjegyzék szerinti %-os kedvezménnyel. A 

programfrissítések minden példányra külön-külön vonatkoznak és a második példánytól ebben az esetben is jár 

az árjegyzék szerinti %-os kedvezmény. A TERC V.I.P. GOLD és SILVER változatokhoz rendelhető külön 

éves klubtagság, amely a programrendszer frissítésein kívül egyéb %-os kedvezményeket is tartalmaz (a 

részletek az aktuális árjegyzékben tekinthetők meg). A programfrissítések azonos időben (félévente) jelennek 
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meg DVD adathordozón (január és július első munkanapján) és az internetről letölthető telepítő csomagban. A 

frissítésekhez a DVD lemezt, már csak előre írásban jelzett külön kérésre küldünk. 

 

6./ A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer frissítéséhez meg kell adni egy 

hardverkulcs sorszámot és egy azonosítószámot! A sorszám a felhasználóra (cégre) utal, az azonosítószám a 

cégen belüli kulcsok darabszámát adja meg. Nagyon fontos, hogy megadják ezt az azonosítószámot, mert 

alapban csak egy kulcsra (licencre) jár a frissítés! Az azonosítószám a program bármely moduljában a „Súgó” 

menüpont alatt, a „Névjegyben” található meg (X/Y).  

 

7./ A Felhasználó a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszert más személy 

használatába nem adhatja. A Felhasználó a jelen pontban rögzített kötelezettségének vétkes megszegése esetén 

teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a TERC Kft. felé. A jelen licencszerződés alapján a programrendszer 

használatára vonatkozó jog térítésmentesen kizárólag jogutódlással szerezhető meg. A TERC Kft. a 

programrendszer használatának jogutódlással történő megszerzése esetén kötelezheti a jogutódot arra, hogy a 

jogutódlást igazoló dokumentumokat a TERC Kft-nek bemutassa. 

 

8./ A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszernél lehetőség van a nem 

jogutódlással történő használati jog átruházására. Az átírás alapfeltétele, hogy a Felhasználó az aktuális 

(legújabb) programrendszerrel rendelkezzen. A használati jog átruházásáért a jogot megszerző fél az új 

programrendszer aktuális listaárának 15%-át köteles a TERC Kft-nek fizetni. Ennek teljesítéséért az átruházó 

fél készfizető kezességet vállal. Az átíráshoz a cégvezető írásos lemondása szükséges a program használati 

jogáról, valamint nyilatkozata, hogy a programrendszert nem fogják a továbbiakban használni és az összes 

licencet (hardverkulcsot) átadják az utódnak. Ennek elmulasztása polgári jogi következményekkel jár.  A 

programrendszer csak egy új cégre (felhasználóra) vihető át, nem lehet több cégre megosztani (még több licenc 

esetén sem). 

 

9./ A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer frissítése esetén minden 

hardverkulcsra külön-külön meg kell vásárolni a program karbantartását (még a TERC V.I.P. GOLD 

változatához is), természetesen kötelezően csak a TERC V.I.P. BRONZ TIME esetében. A GOLD hálózatos 

hardverkulcsnál a teljes megvásárolt licencre egyszerre kell frissíteni a programot, nem lehet csak bizonyos 

(csökkentett számú) darabra megvásárolni. 

 

10./ A TERC Kft. a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer üzemszerű 

használatra való alkalmasságáért 12 havi garanciát vállal. A garanciális kötelezettség csak abban az esetben 

érvényesíthető, ha a Felhasználó jogtiszta WINDOWSTM operációs rendszer WINDOWS 8, WINDOWS 8.1 

vagy WINDOWS 10 verziójával rendelkezik. A TERC Kft. nem vállal semminemű felelősséget az előzőekben 

fel nem sorolt operációs rendszerek használatáért, amely esetben a Felhasználónak szakmai segítséget sem tud 

biztosítani. Amennyiben a Felhasználó által bejelentett garanciális hiba helyszíni ellenőrzése során kiderül, 

hogy nem a TERC Kft. által átadott programrendszer a hibás, akkor a helyszíni kiszállással kapcsolatos 

valamennyi költséget a Felhasználó viseli. A TERC Kft. maximális garanciavállalása, a Felhasználó 

kellékszavatossági igénye – a TERC Kft. választásának megfelelően – a kifizetett vételár visszatérítésére vagy 

a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer, illetve adattárainak kicserélésére 

vonatkozik. 

A programot az általunk előzőekben megadott operációs rendszerekre lehet telepíteni, de azon operációs 

rendszereknél, amelyekre a Microsoft már nem biztosít terméktámogatást, az ebből fakadó (biztonsági, 

kezeléstechnikai) problémák miatt felelősséget nem vállalunk. 

A programcsomag részét képező programokat és telepítő csomagot a program gyártója az Adam Soft Kft. 

digitális aláírással és időbélyegzéssel látja el. 

 

11./ A TERC Kft. az új programrendszer vásárlásától számított 12 hónapig biztosít térítésmentes 

ügyfélszolgálatot. A programfrissítések vásárlásánál a következő féléves változat megjelenéséig biztosított a 

térítésmentes segítségnyújtás. Ezen időponton túlmenően a szolgáltatás kizárólag térítés mellett vehető igénybe. 

Minden telefonhívás kezdetekor ügyfél azonosítás és adategyeztetés történik, és csak ezután kapnak segítséget 
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a probléma megoldásában. Kizárólag a hardverkulcs regisztrálás során feltüntetett, aktuális programmal 

rendelkező Felhasználóknak biztosítunk térítésmentes telefonos segítségnyújtást!  

 

12./ A TERC V.I.P. BRONZ TIME Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer adatállománya 

korlátozott időtartamra érvényes. A program az adattárakat csak az érvényességi időtartamon belül használja. 

Ez a megjelenéstől számított kilencedik hónap vége (március 31., illetve szeptember 30.). Ezen időpontokon túl 

a program az elkészített, meglévő költségvetéseket továbbra is feldolgozza, azonban új költségvetésekben már 

csak a Felhasználó által egyedileg megadott tételek helyezhetők el. Amennyiben a TERC Kft-nél vásárolta meg 

a TERC V.I.P. BRONZ TIME Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszert, úgy annak 

következő félévi számát kedvezményesen a mindenkori árjegyzékben feltüntetett áron lehetséges. Amennyiben 

a Felhasználó egy vagy több félévet kihagy a frissítésből, úgy a kedvezmény mértéke a kihagyott félévek 

függvényében csökken vagy már nem illeti meg. Amennyiben a vásárlás nem a TERC Kft-nél történt, úgy a 

felhasználói jogot igazoló számla másolatának megküldése megteremti a további kedvezményes vásárlás 

lehetőségét. 

 

13./ A Felhasználó az átvett programcsomagot kizárólag a saját munkáihoz a megvásárolt licencnek megfelelő 

számú munkahelyen használhatja. A TERC Kft. által átadott TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-

készítő Programrendszer, illetve adatállomány védelme a Felhasználó kötelessége. Amennyiben a Felhasználó 

által megvásárolt, illetve átvett programcsomag vagy részei illetéktelen személyek kezébe kerülnek (pl. 

ellopják), az ebből adódó mindennemű anyagi és erkölcsi felelősség, kár megtérítése a Felhasználót terheli. 

 

14./ A Felhasználó a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer, valamint 

adattárait, azok tartalmát, illetve az azokkal készített adatbázisokat – a saját célra történő biztonsági mentésen 

túlmenően – nem másolhatja, azt harmadik fél részére nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A 

programrendszerrel együtt átvett anyagokról harmadik fél részére másolatot készíteni tilos. A Felhasználó a 

programrendszerrel, kapcsolódó adattáraival adatbázis- (adattár-) építési tevékenységet nem végezhet. 

 

15./ A TERC Kft. az adathordozók (DVD lemez, szoftvervédelmi kulcs) gyártási hibáira 12 havi időtartamra vállal 

garanciát. Ezen időtartamon belül a címére visszajuttatott hibás adathordozókat, hardverkulcsokat kicseréli. A 

hibás hardverkulcs és DVD garancián túli cseréje a mindenkori árjegyzékben feltüntetett áron lehetséges. Cserét 

csak a visszahozott (visszajuttatott) kulcs ellenében tudunk biztosítani. 

 

16./ A hardverkulcs elvesztése esetén cserekulcsot nem áll módunkban biztosítani, nem tudjuk letiltani a program 

használatát, csak az újra telepítését tudjuk megakadályozni. A hardverkulcs pótlása egy újabb licence, azaz 

hardverkulcs megvásárlásával lehetséges az aktuális árjegyzékben feltüntetett áron.  

 

17./ A jelen licencszerződés a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer használatát 

engedélyezi, de annak tulajdonjogát nem ruházza át. A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő 

Programrendszert, adattárait, az általa elkészített dokumentumokat (árajánlat, költségvetés stb.) tilos 

visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, az adatbázist bármilyen formában térítéssel vagy 

térítésmentesen továbbadni. 

 

18./ A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer és a hozzátartozó adattárak a 

szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó 

törvények és államközi egyezmények védelme alatt állnak. 

 

19./  A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer – beleértve annak összes alkotó 

elemét –, az összes dokumentáció, az oktatóprogram másolására vonatkozó összes jogcím és szerzői jog a TERC 

Kft-t illeti meg. 

 

20./ A TERC Kft. a programrendszerrel, illetve az adattárral kapcsolatban elkövetett szerződésszegéssel okozott kár 

megtérítésére irányuló kártérítési felelősségét teljes mértékben kizárja. A TERC Kft. semmilyen esetben sem 

vállal felelősséget bármilyen jellegű – a TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő 

Programrendszer, illetve adattárainak használatából vagy nem használhatóságából eredő – kárért (üzleti haszon 

elmaradása, információk elvesztése, esetleges anyagi veszteség stb.). Ez a kivétel nem érinti a fenti 10. pontban 

meghatározott garancia vállalását, és a kellékszavatossági felelősséget. 

 

21./ A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a TERC Kft. az adatvédelmi irányelveinek megfelelően 

felhasználja. A TERC Kft. kötelezi magát, hogy a felhasználó személyi adatait a felhasználási szerződéssel 
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kapcsolatos ügyintézésen felül más célra nem használja fel, az abban foglalt adatokat titokban tartja és harmadik 

személynek nem adja ki. A TERC Kft. tájékoztatja ezen Felhasználókat, hogy a felhasználás megszűnése, vagy 

átszállása, átruházása esetén az eredeti Felhasználó adatait az általa használt integrált vállalatirányítási rendszer 

számlázási modulja miatt törölni nem tudja. 

 

 

 

22./ Adatvédelmi irányelvek 

 

a. A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer használata során a 

Felhasználóhoz köthető személyes információk rögzülnek/rögzülhetnek a kiszolgálószervereken amikor: 

▪ a Felhasználó a TERC V.I.P. Programrendszer használatához szükséges regisztrációt végrehajtja vagy 

más önkéntes módon adatokat ad meg. (pl. kapcsolattartói, céges adatok, levelezési adatok, statisztikai 

lapok, kérdőívek stb.)  

▪ a Felhasználó a TERC V.I.P.  Programrendszer szolgáltatásait használja az internet működési 

technológiáiból adódóan, amelynek során a programrendszer kiszolgálószerverei automatikusan 

információkat rögzítenek. 

b. A TERC Kft. vállalja, hogy a rögzített információkat a Felhasználóhoz köthetően semmilyen formában 

nem adja át harmadik félnek, ugyanakkor felhasználhatja azokat összesítve, felhasználói azonosításra nem 

alkalmas módon statisztikai adatként, amelyeket ilyen formában megoszthat harmadik féllel. 

Megjegyzés: Az "összevont, személyazonosításra nem alkalmas információk" azok a felhasználói 

információk, amelyek már csoportosításra kerültek, és így a Felhasználóra már nem vonatkoznak és 

őt azonosítható módon rá nem utalnak. 

c. A TERC Kft. a Felhasználóhoz köthető információkat kizárólag az alábbiakban megfogalmazott célok 

érdekében használhatja fel: 

• a TERC Kft. szolgáltatásainak a Felhasználó részére történő biztosítása, ideértve a személyre szabott 

tartalom és a hirdetések megjelenítését is; 

• a TERC Kft. termékeinek és szolgáltatásainak fenntartása, védelme és jobbá tétele érdekében végzett 

ellenőrzés, kutatás és elemzés, új tételek és technológiák kifejlesztésére. 

d. A TERC Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Felhasználók adataihoz való illetéktelen 

hozzáférés ellen, valamint azok illetéktelen megváltoztatása, felfedése, illetve megsemmisítése elleni 

védelem érdekében. 

 

23./ A TERC V.I.P. üzenőfal használatának feltételei 

 

A programba épített üzenőfal szolgáltatás használata során a hétköznapi életben megszokott "udvarias" 

viselkedési szabályok, illetve az írott és íratlan törvények, szabályok betartását várjuk el. A szabályok 

végrehajtásának biztosítása érdekében moderálást végzünk. 

 

A szolgáltatás: a program, az adattár használatának a segítését, aktuális szakmai információk közzétételét 

hivatott szolgálni.  

 

Tilos minden üzenet, ami ezen a körön kívül esik. Ezek közül nevesítve is tiltott üzeneteknek minősülnek: a 

Politikai jellegű, indíttatású üzenetek. A gyűlöletbeszéd minden formája, ami más személyek faji, etnikai, vallási 

hovatartozására, származására, nemi irányultságára utal. Erőszakos, durva tartalmú, az emberi méltóság 

megsértésére alkalmas üzenetek. Reklámnak minősülő üzenetek. 

A moderálás során a szabályok megsértőivel szemben a moderátor a felhasználót figyelmezteti illetve a 

szolgáltatásból ki is tilthatja. A törvények által is tiltott tartalmú üzenetek esetén (pl. terrorizmusra, 

bűncselekményre buzdítás, stb.) a hatóságokat is értesítjük. 

A moderálás kiterjed a felhasználó valamennyi nyilvános tevékenységére. Csoportok létrehozására, üzeneteinek 

tartalmára. Ez alól kivételt képez a céges zárt csoporton belüli kommunikáció. 



DI_F2_Fejl._01 

 

 

 

24./ A csoportos költségvetés használatának feltételei 

 

A csoportos költségvetés szolgáltatást csak klubtagsággal rendelkező GOLD és SILVER Felhasználók érhetik 

el.  Egy időben maximum 100 tételig használhat a Felhasználó (külön térítés ellenében ez a keret bővíthető).  

 

Egy "hagyományos" vagy normál, azaz nem csoportos költségvetés egy helyi gépen jön létre és a végrehajtott 

módosítások mindenkor ezen a helyben található fájlon történnek. 

A csoportos költségvetés (bár látszólag a helyi gépen ugyanaz a megjelenése, mint egy normál költségvetésnek) 

alapvetően egy webes tárhelyen (jelen esetben a TERC Kft. webes szerverén) helyezkedik el több logikailag 

összetartozó állományban, illetve adatbázisban. Ezt a logikai kapcsolatot képezi le a költségvetés-készítő 

program a Felhasználó személyétől, jogosultságától függően költségvetéssé, illetve ennek a költségvetésnek a 

szerkesztése elsődlegesen a webes tartalom módosítását jelenti. Ebből adódik egy másik jellemző is, hogy a 

csoportos költségvetés módosítása, feldolgozása kizárólag internetes hozzáférés mellett lehetséges. 

A normál költségvetések esetében a tulajdonos, szerkesztő, ellenőr, stb. személyekről nem beszélhetünk a 

költségvetés szempontjából, hisz elegendő a fizikai hozzáférés azok megnyitásához és használatához. Ezzel 

szemben a csoportos költségvetésben meghatározott személyek vesznek részt, meghatározott szerepkörben, 

úgymint Tulajdonos vagy Szerkesztő (ellenőr) jogosultságaik szerint.  

 

Ezt a csoportos költségvetést kizárólag a Szerkesztők hozhatják létre, mégpedig a meghatározott írási 

jogosultságaik szerint. Természetesen a Szerkesztők között szerepelhet a Tulajdonos is, ehhez csak annyi kell, 

hogy bizonyos részei felett írási jogosultságot kapjon. 

 

 

25./ Ha jelen licencszerződés bármely pontja érvénytelen lenne, az a szerződés többi pontjainak érvényességét nem 

érinti. 

 

 

26./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a szerzői jogra vonatkozó törvények, illetve a 

Ptk-ban foglaltak az irányadók. 

 

 

27./ Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem sikerülne, a TERC Kft. 

székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

Utolsó módosítás: 2020. október 08. 
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