Nyilatkozat

Az átvevő neve:.....................................................................................................................
Az intézet neve: BME ....Kar......................................................................................Tanszék
Cím............................................................Telefon: .............. e-mail: ........................................

A felsőoktatási licenc-szerződés felhasználói köre a felsőoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 1.sz. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók és hallgatók. 
Egyetemi koordinátor: HUNINET Egyesület.
Az SPSS Inc. képviselője: SPSS Partner Bt. 
A BME-n belül kérdéseivel forduljon: kela@szit.bme.hu -hoz.

Kijelentem, hogy a fenti körbe tartozom és a szoftver használatával kapcsolatos feltételeket betartom.

Feltételek:

1.) a felhasználó nem kizárólagos, másra át nem ruházható jogot nyer a szoftver használatára a szerződés érvényességi ideje alatt a fent megadott intézményekben lévő számítógépeken, valamint a szoftvert oktatók otthoni gépein. Az azt tanuló hallgatók otthoni gépeiken az SPSS Student verziót használhatják a szoftver használatát igénylő vizsgák letételéig. Más helyszínre (harmadik félhez) a szoftver nem telepíthető. A szoftvert kizárólag oktatásra és azzal összefüggő kutatásokra szabad használni.

2.) A fenti használati jogot az SPSS Partner BT részletes írásbeli felszólítás elküldése után harminc nappal megvonhatja, ha az átvevő a jelen átvételi elismervény bármely pontját megszegi és ezen magatartásán a felszólítás elküldése után eltelt harminc nap alatt sem változtat.

3.) A termékre az intézmény nem szerez tulajdonjogot, azt nem módosíthatja, nem bővítheti, csak az SPSS Partner BT. előzetes írásbeli engedélyével. A termék harmadik félnek semmilyen célra nem adható át.

4.) A termékről másolat készíthető, minden egyes másolaton fel kell tüntetni a megfelelő szerzői jogokat. Az átvevő, aki a felhasználói körbe tartozik, a másolatot jelen nyilatkozat aláírása után veheti át. Az aláírt nyilatkozatokat 15 napon belül kell eljuttatni a HUNINET Egyesület megadott képviselőjéhez.

5.) A terméket kereskedelmi célra, vagy jelentős anyagi hasznot hozó munkavégzésre felhasználni csak az SPSS Partner BT írásbeli engedélyével, meghatározott díj kifizetése ellenében lehet.

6.) A termék felhasználói  a terméket saját kockázatra üzemeltetik, fizetik az üzemeltetéssel járó valamennyi járulékos költségeket, gondoskodnak a szakszerű kezelésről, folyamatos karbantartásról.

7.) A felmerülő hibákat dokumentálni és bejelenteni szükséges az SPSS Partner BT-nek, aki a hiba megszüntetéséért mindent megtesz a józan ész korlátain belül.

8.) Az SPSS Partner BT jótáll azért, hogy a termék a leírásnak megfelelően működik, nem vállal azonban garanciát a működése közben előforduló zavarokért, sem a szoftver teljesítményéért.

9.) Az átvevő tudomásul veszi, hogy a termékek bizalmas információkat tartalmaz, vállalja, hogy az így tudomására jutott információkat titkosan kezeli és nem adja ki - a felhasználókon kívül - harmadik személy részére.

10.) Az átvevő azonnal tájékoztatja az SPSS Partner BT-t, ha tudomására jut, hogy bárki a Felsőoktatási licenc szerződés keretén belül terjesztésre került terméket a jelen átvételi elismervény feltételei megsértő módon használja, 

Kelt Budapesten, 2001. ...............................                                 ............................................................
	aláírás


