Hallgatói felhasználási szerződés
Az Eszterházy Károly Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete (továbbiakban: Intézet) jogosult a
kreditrendszerű képzésében résztvevő hallgatók számára személyi számítógépen használható
szoftverekhez a Microsoft Imagine szolgáltatásán keresztali hozzáférés biztosítására.t A szolgáltatás
igénybe vételéhez el kell fogadnia az alábbi felhasználási irányelveket, az Imagine végfelhasználói
licencszerződését (EULA), valamint az Intézet további feltételeit.t
A telepítéssel, másolással, vagy a szoftverek bármilyen más módon történő felhasználásával elfogadja
az EULA és e szerződés feltételeit.t Amennyiben ezek valamelyikébe nem egyezik bele, ne telepítse fel,
ne másolja le, ne használja a szoftvereket.t

Telepítési irányelvek
•

Az Intézet legalább egy kreditrendszerű kurzusára fel kell, hogy legyen iratkozva, amennyiben a
program keretében hozzáférhető szoftvereket fel kívánja használni.t

•

Az Intézet hozzáférést biztosít egy letöltő szerverhez, ahonnan letöltheti a szoftvereket a
személyi számítógépre történő telepítés céljából.t

•

Bizonyos termékek esetén a szoftver telepítéséhez szakséges termékkulcsot is megkapja.t A
termékkulcsot nem teheti közzé, nem ismertetheti másokkal.t

Felhasználási irányelvek
•

A letöltött szoftvereket nem adhatja tovább másoknak.t A programban való részvételre jogosult
többi Hallgató is az Imagine program adminisztrátor által történő regisztrálásuk után juthat csak
hozzá a szoftverekhez.t

•

A szoftverek non-profit célokra, ezen belal oktatásra, kutatásra, tanulásra és/vagy tervezésre
szabadon felhasználhatók.t Beleértendő ebbe az órai feladatok, vizsgafeladatok vagy saját
felhasználásra szánt feladatok tervezése és tesztelése.t

•

Operációs rendszerek telepítésének előfeltétele korábbi Eredetiségi bizonylattal rendelkező
Windows rendszer megléte, tehát csak Upgrade jellegű rendszerfrissítésként jogosult Microsoftos operációs rendszert telepíteni.t

•

Az Intézet keretein belal folytatott kreditrendszerű képzés befejeztével (hallgatói jogviszony
megszűnése után) többé nem jogosult az Imagine-en szoftverekhez történő hozzáférésre.t A
számítógépére korábban telepített szoftvereket azonban továbbra is használhatja az Imagine
program irányelveinek betartása mellett.t

•

Amennyiben megszegi ezen szerződés vagy az adott szoftverek licenc kiegészítésben foglaltakat,
az Imagine program adminisztrátora megköveteli, hogy igazolja a szoftvernek letörlését és a
kalső adathordozókra készített másolatuk megsemmisítését az egyéb jogi következmények
mellett.t

A szerződés elfogadása
Az aláírásával elfogadja a szerződésben foglaltakat, valamint az Intézet szoftver-felhasználásra
vonatkozó irányelveit.t
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