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A licencekkel kapcsolatos meghatározások és szabályok 
 
Meghatározások és licencmértékegységek 

Adapter (Adapter): Valamennyi, az egyes Application Interconnect központi elosztó egységekre feltelepített szoftverkód-
interfész, amely lehet�vé teszi információk átadását küls� cégek szoftveralkalmazásai és az Oracle-programok között. 

Alkalmazásegyüttes (Suite): Egy szoftvertermék összes, a termék dokumentációjában felsorolt funkcionális szoftvereleme. 

Alkalmazásfelhasználó, Enterprise Asset Management-felhasználó (EAM-felhasználó), Helyszíni üzletköt� 
felhasználó, Pénzügyi felhasználó, Készletgazdálkodási/szállítási felhasználó, Marketingfelhasználó, Gyártási 
felhasználó, Beszerzési felhasználó, Távértékesítési felhasználó (Application User, Enterprise Asset Management 
(EAM) User, Field Sales User, Financials User, Inventory/Shipping User, Marketing User, Manufacturing User, 
Purchasing User, Telesales User):  Olyan személy, aki az Ön felhatalmazása alapján használhatja az illet� – egyetlen 
szerverre vagy több különböz� szerverre installált – licencelt alkalmazási programokat, függetlenül attól, hogy nevezett 
személy bármely adott id�pontban valóban használja-e a programokat, vagy sem.  Amennyiben az EAM-hez a Self Service 
Work Requests opciót is licenceli, az engedélyezett EAM-felhasználók számának megfelel� számú licencet kell hozzá 
fenntartania, és akkor Ön a vállalatának összes dolgozója tekintetében korlátlanul kezdeményezhet munkaigényléseket, 
valamint megtekintheti a munkaigénylések aktuális állapotát és várható teljesítési id�pontját. 

Alkalmazások nemzeti nyelv� támogatását (NLS) biztosító kiegészít� CD-csomagok: Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
az Alkalmazások nemzeti nyelv� támogatását (NLS) biztosító egyes kiegészít� CD-csomagokon szerepl� termékeknek csak 
egy része került lefordításra. A jelenlegi támogatott ügyfelek a MetaLink webhelyén tájékozódhatnak, hogy mely termékek 
lettek lefordítva a támogatott nyelvekre (http://metalink.oracle.com). Az új vagy támogatás nélküli ügyfelek helyi Oracle-
ügyfélmenedzsereikt�l kaphatják meg ezt a felvilágosítást. 

Áthozott telefonszám (Ported Number): Olyan telefonszám, melyet a végfelhasználó akkor is megtarthat, ha más 
szolgáltatót választ. Ez a telefonszám eredetileg egy telefonközponthoz tartozik, majd egy másik telefonközponthoz kerül. 

Bérüzemeltetéses nevesített felhasználó (Hosted Named User): Az Ön által bérüzemeltetésben (hosting) felkínált 
szolgáltatáshoz hozzáférésre feljogosított magánszemély, tekintet nélkül arra, hogy a magánszemély aktívan használja-e a 
bérüzemeltetéses szolgáltatást valamely adott id�pontban vagy sem. 

Beszerzési megrendeléssor (Purchase Line): Az alkalmazás által egy 12 hónapos id�szak során rögzített vagy 
feldolgozott összes beszerzési megrendeléssor. Egy igénylésen vagy megrendelésen több megrendeléssor is megadható, és 
az Oracle Applications más programjai is automatikusan generálhatnak megrendeléssorokat. Az iProcurement alkalmazás 
esetén beszerzési megrendeléssor alatt az összes jóváhagyott beszerzési igényléssort értjük, amelyet az iProcurement 
alkalmazással hoztak létre. A Purchasing Intelligence alkalmazás esetén beszerzési megrendeléssorok alatt azokat a 
beszerzési megrendeléssorokat értjük, amelyet ezzel az alkalmazással dolgoznak fel. Az ugyanahhoz a megrendeléshez 
kapcsolódóan továbbított adatok nem számítanak bele ismételten a megrendeléssorok számába. Az egyes alkalmazások 
tekintetében bármely 12 hónapos id�szak alatt Ön csak abban az esetben lépheti túl a beszerzési megrendeléssorok 
engedélyezett számát, amennyiben t�lünk további beszerzési megrendeléssorokra szóló engedélyt szerez. Ön az egyes 
programokhoz eltér� számú beszerzési megrendeléssorra szerezhet engedélyt (az iProcurement alkalmazásnál megállapított 
beszerzési megrendeléssorok száma például kevesebb lehet, mint a Purchasing Intelligence esetében). 

Bevétel millió USA-dollárban ($M in Revenue): Az Ön által a pénzügyi év során realizált összes bevétel (kamatjelleg� és 
nem kamatjelleg� bevétel) a költségek levonása és adózás el�tt egymillió USA-dollárban (210.035.000 Ft). 
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Collaboration-programfelhasználó (Collaboration Program User): olyan személy, aki az Ön engedélyével használhatja 
az egy különálló szerverre vagy több szerverre installált programokat, függetlenül attól, hogy nevezett bármely adott 
id�pontban valóban használja-e a programokat vagy sem. A webkonferencia-felhasználók számának megállapítása és a 
szükséges licencek biztosítása céljából Collaboration-programfelhasználónak számít vállalatának minden olyan 
felhasználója, aki webkonferenciát kezdeményezhet vagy vezethet le, és emellett részt vehet a webkonferenciákon; a 
vállalatán kívüli résztvev�k számára, akik csak látogatóként vesznek részt a webkonferenciákon, nincs szükség licencre. 

CRF-adatlapok száma (Case Report Form [CRF] Page): Egy 12 hónapos id�szak során a program által távolról 
beküldött adatokból keletkez� fizikai CRF-adatlapok számának a program által nyilvántartott megfelel�je (a program ezt az 
értéket explicit módon méri a fogadott adatközl� hordozók [Received Data Collection Instruments] mér�számával). Ön a 
megvásárolt licenc alapján engedélyezett CRF-adatlapok számát egyetlen 12 hónapos id�szak során sem lépheti túl további 
CRF-adatlapokra szóló licenc vásárlása nélkül. 

Eladott áruk bekerülési értéke millió USA-dollárban ($M Cost of Goods Sold): Az egy pénzügyi év folyamán egy 
vállalat által értékesített készlet összköltsége egymillió USA-dollárban (210.035.000 Ft). Amennyiben az eladott áruk 
bekerülési értéke nem megállapítható, az eladott áru költsége egyenl� a vállalat teljes árbevételének 75%-ával. 

Elektronikus megrendelési sor (Electronic Order Line): Az Oracle Order Management (Rendelés-nyilvántartás) 
alkalmazásba egy 12 hónapos id�szak során bármilyen forrásból elektronikusan felvitt (nem pedig licencelt Rendelés-
nyilvántartási, Professzionális [2003] vagy Professzionális küls� [2003] felhasználók által manuálisan rögzített) külön 
megrendelési sorok száma. Ebbe beleértend�k a küls� EDI/XML tranzakciók eredményeként keletkez� és/vagy más Oracle-
alkalmazásokból vagy nem Oracle-alkalmazásokból átvitt megrendelési sorok. Az engedélyezett megrendelési sorok száma 
egyetlen 12 hónapos id�szakban sem léphet� túl. 

El�fizet� (Subscriber): (a) az egyes vezetékes távközlési eszközökhöz tartozó egy-egy m�köd� telefonszám; (b) vezeték 
nélkül kommunikáció céljából Ön által m�ködtetett hordozható telefonkészülék vagy személyhívó; (c) egy kábeltelevíziós 
szolgáltató által m�ködtetett lakossági csatlakozás vagy nem lakossági célú eszköz; (d) hálózatba kapcsolt közm�-
fogyasztásmér�. Az összes el�fizet� számát a különböz� el�fizet�k számának összeadásával határozhatjuk meg. 
Amennyiben az el�fizet� fent hivatkozott els�dleges meghatározása az Ön vállalkozására nem vonatkoztatható, az 
el�fizet�k számát a cég éves beszámolójában vagy az annak megfelel� beszámolóban közölt éves bruttó árbevétel alapján 
kell megállapítani, ahol minden 1000 USA-dollár (210.035 Ft) érték egy-egy felhasználónak felel meg.  

Els�dleges használat (Primary Usage): Az alábbi alkalmazások minden egyes feljogosított felhasználójának száma: 
Financials, Discrete Manufacturing, Process Manufacturing, Project Costing és Purchasing. Minden ilyen feljogosított 
felhasználót csak egyszer kell figyelembe venni, az általa els�dlegesen használt alkalmazás alapján. Önnek minden egyes 
alkalmazásra jelentenie kell az engedélyezni kívánt feljogosított felhasználók számát. A fent hivatkozott alkalmazások 
bármelyikének els�dleges használata az feljogosított felhasználót feljogosítja minden olyan alkalmazási program 
használatára a felsoroltak közül, amelyekre kiterjed az Ön által vásárolt licenc. Egy alkalmazás els�dleges használata nem 
jogosítja fel Önt egyéb alkalmazási programok, többek között a felsorolt programokhoz készült kiegészít�k vagy opciók 
használatra. 

Éves ügyletvolumen millió USA-dollárban ($M Annual Transaction Volume): Az Ön vagy mások által az Oracle 
Exchange Marketplace online piaci platformon keresztül az Oracle Exchange Marketplace licencének adott tárgyévében 
lebonyolított összes megrendelés és aukció értéke egymillió USA-dollárban (210.035.000 Ft), függetlenül attól, hogy ezek 
az aukciók megrendelést eredményeztek-e, azzal a feltétellel, hogy egy megrendelést eredményez� aukció csak egyszer 
kerül az Éves ügyletvolumenben elszámolásra. 

Helyszíni szervizmunkatárs (Field Technician): A programokat a helyszínen használó, Ön által kirendelt mérnök, 
technikus, képvisel� vagy más személy, beleértve a diszpécsereket. 

iLearning: Egy webes oktatási környezet, amelyet az Oracle a jelen szerz�dés és az Oracle iLearning el�fizetési el�írásai 
(iLearning Subscription Policies) alapján bocsát az Ön rendelkezésére. Az Oracle iLearning el�fizetési el�írásai, amelyek az 
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Ön értesítése nélkül az Oracle által id�r�l id�re frissítésre kerülhetnek, a http://oracle.com/policies/ilearningpolicy.html 
címen találhatók. 

Implementation Service, Packaged Method, Architecture Service, Accelerator Service, Assessment Service és 
Workshop: Minden egyes Implementation Service, Packaged Method, Architecture Service, Accelerator Service, 
Assessment Service és Workshop szolgáltatás az adott ajánlat és az Oracle szaktanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó 
kötelezettségvállalási nyilatkozata függvényében kerül rendelkezésre bocsátásra. Az Oracle szaktanácsadási szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályzatai a www.oracle.com/consulting/policies/index.html?content.html címen találhatók. Ezen szabályzatok 
megváltozhatnak. 

Javadalmazott személy (Compensated Individual): Minden olyan személy, akinek javadalmazását vagy bérkalkulációját 
a programok készítik. A javadalmazott személy fogalmába többek között beletartoznak az alkalmazottak, a szerz�déses 
vállalkozók, a nyugdíjasok, valamint bármely más esetleges személy. 

Képzésben részesül� személy (Trainee): A program által nyilvántartott alkalmazott, szerz�déses vállalkozó, tanuló vagy 
egyéb személy. 

Képzési egységek (Learning Credits): Az Oracle University online katalógusában kínált oktatási termékek és 
szolgáltatások vásárlására használhatók az itt megadott feltételek szerint (a katalógus a www.oracle.com/education címen 
található). A Képzési egységeket csak az adott termék vagy szolgáltatás megrendelésekor érvényes listaáron lehet vásárlásra 
felhasználni, és nem lehet promóciós árengedmény alá es� termék vagy szolgáltatás vásárlására fordítani. A Képzési 
egységek 12 hónapig érvényesek attól számítva, hogy az Oracle elfogadja az Ön megrendelését, és Önnek még ezen id�szak 
letelte el�tt fel kell használnia �ket termékek vásárlására, illetve a megvásárolt szolgáltatásokat még ezen id�szakon belül 
fel kell használnia. A Képzési egységeket csak abban az országban használhatja fel, ahol megvásárolta �ket, nem 
használhatja �ket újabb Képzési egységek kifizetésére, és nem használhat egyszerre több képzésiegység-számlát egy adott 
termék vagy szolgáltatás megvásárlására. A képzési egységek termékek vagy szolgáltatások megrendelésére való használata 
esetén az Oracle megkívánhatja Önt�l az Oracle szokásos megrendelési nyomtatványainak kitöltését és aláírását. 

Kezelt eszközök millió USA-dollárban ($M in Managed Assets): A következ�k összege egymillió USA-dollárban 
(210.035.000 Ft): 1.) a programra jelenleg fennálló – saját tulajdonú vagy mások számára kezelt – t�kelízingekbe, közvetlen 
finanszírozási és egyéb pénzügyi lízingekbe való befektetések könyv szerinti értéke, beleértve a maradványértékeket, plusz 
2.) a programra jelenleg fennálló – saját tulajdonú vagy mások számára kezelt – operatív lízingekkel kapcsolatos eszközök 
könyv szerinti értéke, plusz 3.) a programra jelenleg fennálló – saját tulajdonú vagy mások számára kezelt – kölcsönök, 
kötelezvények, feltételes eladási szerz�dések és egyéb kinnlev�ségek könyv szerinti értéke, plusz 4.) a programmal 
kapcsolatos saját tulajdonú vagy mások számára kezelt olyan passzív eszközök könyv szerinti értéke, amelyekre lízingügylet 
már nem áll fenn, de korábban a programra vonatkozó aktív lízingügyletek voltak, beleértve a már lejárt futamidej� 
lízingeket és a saját tulajdonba visszavett eszközöket, plusz 5.) az eredetileg a programhoz kapcsolódó és arra fennálló 
lízingek vagy kölcsönügyletek mögött álló, de az elmúlt 12 hónap során eladásra került eszközök bekerülési költsége.  

Költségelszámolás (Expense report): Egy 12 hónapos id�szak során az iExpenses által feldolgozott összes 
költségelszámolás. Ön egyetlen 12 hónapos id�szak alatt sem lépheti túl a költségelszámolások engedélyezett számát. 

Küls� felhasználó (nem alkalmazott) (Non Employee User – External): Olyan személy, aki nem az Ön alkalmazottja, 
szerz�déses vállalkozója vagy kiszervezett tevékenységet folytató partnere, és aki az Ön felhatalmazása alapján használhatja 
az egyetlen szerverre vagy több különböz� szerverre telepített alkalmazási programokat, függetlenül attól, hogy azokat 
bármely adott id�pontban ténylegesen használja-e vagy sem.  

Megrendelések (Orders): Az Electronic Orders részét képez� összes programra vonatkozó valamennyi olyan külön 
megrendelés teljes száma, amelynek bevitele elektronikusan (nem az engedélyezett professzionális felhasználók által 
manuálisan) történt EDI, XML, az Oracle Purchasing programból elküldött beszerzési megrendelés vagy más elektronikus 
eszköz felhasználásával egy 12 hónapos id�szak alatt. Az engedélyezett megrendelések száma egyetlen 12 hónapos 
id�szakban sem léphet� túl. 
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Megrendelési sor (Order Line): A program által egy 12 hónapos id�szak során feldolgozott összes megrendelési tételsor. 
Egy adott vev�megrendelés vagy árajánlat részeként több megrendelési tételsor is rögzítésre kerülhet, illetve az Oracle 
Configurator is generálhat automatikusan ilyeneket. Bármely 12 hónapos id�szak alatt Ön csak abban az esetben lépheti túl 
a Megrendelési sorok engedélyezett számát, amennyiben az Oracle cégt�l további Megrendelési sorokra vonatkozó 
engedélyt szerez. 

Modul (Module): Minden egyes éles üzem� adatbázis, amely a programokat futtatja. 

Munkaállomás (Workstation): Az az ügyféloldali (kliens) számítógép, amelyr�l hozzáférnek a programokhoz, függetlenül 
attól, hol került telepítésre a program. 

Munkavállaló (Employee): az Ön aktív alkalmazottja. (Megjegyzés: Ezeknek az alkalmazásoknak az értékét nem a 
tényleges felhasználók száma, hanem az aktív munkavállalók száma alapján határozzák meg. Ezért ezen alkalmazások 
engedélyezése során az Ön összes aktív munkavállalóját bele kell számítani a megrendelésbe.) 

Nevesített pluszfelhasználó (Named User Plus): Olyan személy, aki az Ön felhatalmazása alapján használhatja az egy 
különálló szerverre vagy több szerverre installált programokat, függetlenül attól, hogy nevezett bármely adott id�pontban 
valóban használja-e a programokat vagy sem. A nem ember által m�ködtetett eszközök, amennyiben hozzáférhetnek a 
programokhoz, Nevesített pluszfelhasználóként kerülnek beszámításra a programok használatára engedéllyel rendelkez� 
személyeken felül. Amennyiben ún. multiplexer hardvert vagy szoftvert alkalmaznak (pl. TP-monitor vagy webkiszolgáló 
termék), ez a szám a többszöröz� felületen kerül számításra. Az adatok egyik számítógépr�l a másik számítógépre való 
automatikus kötegelt átadása megengedett. Ön köteles gondoskodni arról, hogy processzoronként meglegyen az el�írt 
minimális számú nevesített pluszfelhasználó azoknál a programoknál, amelyek „Az engedélyezés szabályai” részben a 
minimális felhasználószámra vonatkozó táblázatokban szerepelnek; a minimális felhasználószámra vonatkozó táblázatok 
el�írják a szükséges nevesített pluszfelhasználók számát, és minden tényleges felhasználónak licenccel kell rendelkeznie. 

Normál felhasználó (alkalmazott) (Employee User): Olyan személy, aki az Ön felhatalmazása alapján használhatja az 
egyetlen szerverre vagy több különböz� szerverre telepített alkalmazásokat, függetlenül attól, hogy azokat bármely adott 
id�pontban ténylegesen használja-e vagy sem. Az Oracle Self Service Human Resources programot munkájukhoz használni 
kívánó személyzeti munkatársakat nem normál felhasználókként, hanem professzionális felhasználókként kell engedélyezni. 
Ezenfelül az Oracle iSupport programot munkájukhoz használni kívánó m�szaki támogató személyzetet nem normál 
felhasználókként, hanem professzionális felhasználókként kell engedélyezni. 

OFD-szerz�dés (OFD Agreement): Az Ön és az Oracle (vagy az Oracle valamely leányvállalata) között létrejött 
szerz�dés, amely lehet�séget biztosít arra, hogy az Ön által a megrendelése alapján fizetend� és esedékes összegek részben 
vagy egészben határid�n túl kerüljenek megfizetésre. 

Olvasásra jogosult alkalmazásfelhasználó (Application Read-Only User): Olyan személy, aki az Ön felhatalmazása 
alapján csak lekérdezések vagy kimutatások futtatására jogosult a következ� alkalmazási programokban, amelyekhez Ön 
nem csak olvasásra jogosító alkalmazásfelhasználói licencekkel is rendelkezik: Financials (Pénzügy), Purchasing 
(Beszerzés), Project Costing (Projektelszámolás), Sales Contracts (Értékesítési szerz�dések), Service Contracts 
(Szolgáltatási szerz�dések), Project Contracts (Projektszerz�dések), Discrete Manufacturing (Egyedi gyártás) és Process 
Manufacturing (Folyamatos gyártás). 

Oracle University Online Library szolgáltatás (Oracle University Online Library Service): Az Oracle University 
Online Library szolgáltatás egy webes oktatási környezet, amelyet az Oracle a jelen szerz�dés és az Oracle University 
Online Library bérüzemeltetéses hozzáférési el�írásainak feltételei szerint biztosít az Ön részére. Az Oracle University 
Online Library bérüzemeltetéses hozzáférési el�írásai a következ� címen találhatók: 
www.oracle.com/education/oln/index.html; ezeket az Oracle az Ön értesítése nélkül jogosult id�r�l id�re frissíteni. Ön 
ezennel tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételéhez létre kell hoznia és aktiválnia kell egy adminisztrátori 
belépési azonosítót és jelszót, és hogy az Oracle University Online Library szolgáltatás a 
http://www.oracle.com/education/oln/ címen érhet� el. Az Oracle University Online Library szolgáltatás egy éves id�szakra 
szól, melynek kezdete az Ön megrendelésének hatálybalépési id�pontja (kivéve az Oracle University Premium Online 
Library szolgáltatást, amely a http://www.oracle.com/education/oln címen felsorolt tanfolyamokhoz és nyelvekhez érhet� el, 
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és amely a megrendelés hatálybalépési id�pontjától számított hat hónapos id�szakra szól). Az id�szak leteltével az Oracle 
University Online Library szolgáltatás ugyanilyen id�tartamra meghosszabbítható az Oracle University Online Library 
szolgáltatás akkor érvényes díjának összegéért; a megújítás érdekében forduljon az Oracle Education helyi értékesítési 
képviseletéhez. Ha úgy dönt, hogy nem hosszabbítja meg az el�fizetés id�tartamát, az Oracle University Online Library 
szolgáltatás használatához f�z�d� összes joga megsz�nik. A szerz�dés minden esetleges ellenkez� értelm� kitétele ellenére 
az Oracle nem szavatolja az Oracle University Online Library szolgáltatás megszakításoktól vagy hibáktól mentes 
biztosítását. 

Processzor (Processor): Az összes olyan processzort jelenti, amelyek konfigurációira telepítve vannak, illetve amelyek 
központi memóriájába be vannak töltve az Oracle-programok. A processzor alapon engedélyezett programok az Ön bels� 
felhasználói által (ideértve megbízottait és szerz�déses vállalkozóit) és küls� felhasználók által is hozzáférhet�k. A 
Healthcare Transaction Base program esetében a szükséges licencek számának megállapítása céljából csak azokat a 
processzorokat kell figyelembe venni, amelyek konfigurációira telepítve van, illetve amelyek központi memóriájába be van 
töltve a licencelt program és az Internet Application Server Enterprise Edition. Az iSupport, iStore és Configurator 
programok esetében a licencelt programhoz szükséges licencek számának megállapítása céljából csak azokat a 
processzorokat kell figyelembe venni, amelyek központi memóriájába be van töltve a licencelt program és az Internet 
Application Server (Standard Edition és/vagy Enterprise Edition); ezen licencek birtokában emellett az olyan processzorok 
konfigurációira is telepítheti, illetve az olyan processzorok központi memóriájába is betöltheti a licencelt programot, ahová 
egy licencelt Oracle Database (Standard Edition és/vagy Enterprise Edition) példány van telepítve vagy betöltve.  

Professzionális felhasználó (Professional User): Olyan személy, aki az Ön felhatalmazása alapján használhatja az 
egyetlen szerverre vagy több különböz� szerverre telepített alkalmazásokat, függetlenül attól, hogy azokat bármely adott 
id�pontban ténylegesen használja-e vagy sem. Az Order Management, az Advanced Pricing és a Purchasing programokban 
a professzionális felhasználók közvetlenül, manuálisan is rögzíthetnek megrendeléseket, de minden elektronikusan (EDI, 
XML, az Oracle Purchasing programból elküldött beszerzési megrendelés vagy más elektronikus eszköz felhasználásával) 
továbbított vagy végrehajtott megrendelést külön engedélyeztetni kell. 

Professzionális felhasználó [2003] (Professional User 2003): Olyan személy, aki az Ön engedélyével használhatja az 
egyetlen szerverre vagy több különböz� szerverre telepített alkalmazásokat, függetlenül attól, hogy azokat bármely adott 
id�pontban ténylegesen használja-e vagy sem. A Professzionális felhasználó [2003] kategóriájú felhasználók számára 
megengedett a megrendelések közvetlen, manuális rögzítése a programokban, de a Rendelés-nyilvántartási rendszerbe 
egyéb forrásokból elektronikusan felvitt megrendelésekhez külön engedélyt kell szerezni. 

Professzionális küls� felhasználó (Professional User – External): Olyan személy, aki nem az Ön alkalmazottja, 
szerz�déses vállalkozója vagy kiszervezett tevékenységet folytató partnere, és aki az Ön felhatalmazása alapján használhatja 
az egyetlen szerverre vagy több különböz� szerverre telepített alkalmazási programokat, függetlenül attól, hogy azokat 
bármely adott id�pontban ténylegesen használja-e vagy sem. Az Order Management, az Advanced Pricing és a Purchasing 
programokban a professzionális küls� felhasználók közvetlenül, manuálisan is rögzíthetnek megrendeléseket, de minden 
elektronikusan (EDI, XML, az Oracle Purchasing programból elküldött beszerzési megrendelés vagy más elektronikus 
eszköz felhasználásával) továbbított vagy végrehajtott megrendelést külön engedélyeztetni kell. 

Professzionális küls� felhasználó [2003] (Professional User 2003 – External): Olyan személy, aki nem az Ön 
alkalmazottja, szerz�déses vállalkozója vagy kiszervezett tevékenységet folytató partnere, és aki az Ön engedélyével 
használhatja az egyetlen szerverre vagy több különböz� szerverre telepített alkalmazásokat, függetlenül attól, hogy azokat 
bármely adott id�pontban ténylegesen használja-e vagy sem. A Professzionális küls� felhasználó [2003] kategóriájú 
felhasználók számára megengedett a megrendelések közvetlen, manuális rögzítése a programokban, de a Rendelés-
nyilvántartási rendszerbe egyéb forrásokból elektronikusan felvitt megrendelésekhez külön engedélyt kell szerezni. 

Programdokumentáció (Program Documentation): A program használati utasítása és a program telepítési útmutatója. 

Rendelés-nyilvántartási felhasználó (Order Management User): Olyan személy, aki az Ön felhatalmazása alapján 
használhatja az illet� – egyetlen szerverre vagy több különböz� szerverre installált – licencelt alkalmazási programokat, 
függetlenül attól, hogy nevezett személy bármely adott id�pontban valóban használja-e a programokat vagy sem. A 
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Rendelés-nyilvántartási felhasználók számára megengedett a megrendelések közvetlen, manuális rögzítése a programokban, 
de az egyéb forrásokból elektronikusan felvitt más megrendelésekhez külön engedélyt kell szerezni. 

RosettaNet Partner Interface Process® üzleti folyamatok (PIP®-ek): Kereskedelmi partnerek közötti üzleti folyamatok. 
Az E-Business Suite megfelel� alkalmazásához vagy alkalmazásaihoz biztosítjuk a rendszerek közti ilyen XML alapú 
üzenetcserékhez való el�re konfigurált dialógusokat. Minden egyes el�re konfigurált PIP-hez egy üzleti okmány tartozik, 
amely leírja az üzenetváltás szókincsét és üzleti folyamatát („koreográfiáját”). 

Számítógép (Computer): Az a számítógép, amelyre a programokat telepítik. Egy számítógépre szóló licenc lehet�vé teszi 
egy engedélyezett program egy bizonyos számítógépen való használatát. 

Számlasor (Invoice Line): Azon számlasorok teljes száma, amelyeket a program segítségével dolgoznak fel egy 12 
hónapos id�szak alatt. Bármely 12 hónapos id�szak alatt Ön csak abban az esetben lépheti túl a számlasorok engedélyezett 
számát, amennyiben az Oracle cégt�l további számlasorokra szóló engedélyt szerez. 

Személy (Person): Jelenleg az Ön alkalmazásában lév� és vállalatának aktívan dolgozó munkavállaló vagy szerz�déses 
vállalkozó, vagy korábbi munkavállaló, aki a rendszer által kezelt javadalmazási rendszerben szerepel, illetve aki a 
rendszeren keresztül kapja illetményét. A Time & Labor szempontjából személy mindazon munkavállaló vagy megbízott 
(vállalkozó), akinek munkaideje, részmunkája, vagy távolléte a rendszerben van nyilvántartva. A Project Resource 
Management szempontjából személy minden a projektre betervezett egyén. Az Internet Time szempontjából személy az 
olyan egyén, aki az alkalmazáson keresztül id�t terhel rá egy projektre. A szükséges licencek száma a rendszerben 
nyilvántartott rész- és teljes id�ben foglalkoztatottak maximális számán alapul. 

Szolgáltatási megrendeléssor (Service Order Line): Az alkalmazásban egy 12 hónapos id�szak során rögzített vagy 
feldolgozott összes szolgáltatási megrendelés. Egy adott szolgáltatásra szóló ügyfélmegrendelés vagy ajánlat keretében több 
szolgáltatásmegrendelési sor is rögzítésre kerülhet. Bármely 12 hónapos id�szak alatt Ön csak abban az esetben lépheti túl a 
Szolgáltatási megrendeléssorok engedélyezett számát, amennyiben az Oracle cégt�l további Szolgáltatási 
megrendeléssorokra szóló engedélyt szerez. 

Tagság (Membership):  Az Ön által bérüzemeltetésben (hosting) felkínált szolgáltatáshoz hozzáférésre feljogosított 
magánszemély, tekintet nélkül arra, hogy a magánszemély használja-e a bérüzemeltetéses szolgáltatást valamely adott 
id�pontban, vagy sem. 

Technikai hivatkozási kézikönyvek (TRM) (Technical Reference Manuals, TRM): Az Oracle bizalmas információit 
képez� technikai dokumentáció. Ön a TRM-eket kizárólag az Ön bels� adatfeldolgozási tevékenységében, a következ� 
célokra használhatja: (a) alkalmazási programok implementációja, (b) más szoftver- és hardverrendszerek illesztése az 
alkalmazási programokhoz, (c) kiterjesztések fejlesztése és megvalósítása az alkalmazási programokhoz. Ön a TRM-et 
egyéb célból nem adhatja át, nem használhatja fel, és nem engedélyezheti a mások által történ� kiszolgáltatását vagy 
használatát. Ön nem használhatja a TRM-et olyan szoftver kifejlesztésére, amely ugyanazon vagy hasonló tulajdonságokkal 
rendelkezik, mint az Oracle bármely terméke. Ön elfogadja, hogy Ön: (a) a TRM bizalmas jellegét legalább olyan fokú 
gondossággal �rzi, mint ahogy az Ön saját legfontosabb bizalmas információi felett �rködik, illetve – ha az nagyobb fokú –, 
az ésszer� gondosság által megkívánt mértékben; (b) a munkavállalóival és megbízottaival olyan szerz�déseket köt és tart 
fenn, amelyek biztosítják a harmadik felek – mint az Oracle – bizalmas információinak titkosságát, tulajdonjogát, és a TRM 
tekintetében ezen elvárásokról tájékoztatja munkavállalóit és megbízottait; (c) a TRM átadásával elérni kívánt cél által 
megkövetelt mértékben korlátozza a TRM átadását az olyan alkalmazottai és megbízottai tekintetében, akik részére a TRM 
csak e szükséges mértékben kell, hogy átadásra kerüljön; (d) a TRM-et minden id�ben a helyiségei területén tartja; (e) a 
TRM-en feltüntetett, tulajdonjogra utaló vagy bizalmas feliratokat nem rongálja vagy távolítja el. Az Oracle a TRM 
tekintetében minden tulajdonjogot, szerz�i és egyéb jogot, illetve jogcímet fenntart. Az Oracle a TRM-et „átadáskori 
állapotban“ bocsátja rendelkezésre, mindennem� szavatosság vagy jótállás nélkül. Megsz�nés esetében Önnek fel kell 
hagynia a használatával, és vissza kell szolgáltatnia, vagy meg kell semmisítenie az érintett TRM valamennyi példányát. 

Technikai támogatás (Technical Support): A Technikai támogatás a szoftverfrissítéseket (Software Updates), a 
terméktámogatást (Product Support) és/vagy az Ön által esetlegesen megrendelt egyéb éves technikai támogatási 
szolgáltatásokat jelenti. Amennyiben megrendeli, az éves technikai támogatást az Oracle technikai támogatásra vonatkozó, a 
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szolgáltatások nyújtásakor érvényben lev� el�írásaival összhangban nyújtjuk. Az Oracle Licenc- és Szolgáltatási 
Szerz�désben foglalt technikai támogatásra vonatkozó el�írások megváltozhatnak, és további feltételeket tartalmazhatnak, 
és Önnek az érintett szolgáltatásokra vonatkozó megrendel� dokumentum aláírása el�tt át kell tekintenie ezeket a 
szabályokat. A technikai támogatással kapcsolatos mindenkori érvényes el�írások a 
http://oracle.com/support/index.html?policies.html webcímen érhet�k el. Az Ön megrendelésével igényelt technikai 
támogatás évente megújítható, és a megújítást követ� els� két évben a technikai támogatási díj legfeljebb 7%-kal haladhatja 
meg az el�z� évben fizetett díj összegét. Amennyiben az Ön megrendelését az Oracle partnerprogamjának egy résztvev� 
partnere teljesíti, a technikai támogatás díja az els� megújítás évében a partner által Önnek megajánlott ár lesz; a technikai 
támogatás díja a második megújítás alkalmával nem fog az el�z� évekhez viszonyítva 7%-nál nagyobb mértékben 
emelkedni. Amennyiben egy licencegyüttesen belül lemondja a licencek egy részének támogatását, ezen licenceket  meg kell 
szüntetnie. Bármely támogatás megújításának elmaradása magával vonhatja a megmaradó licencek utáni támogatás árának 
módosítását.  

Az Oracle fenntartja a jogot a programok támogatásának megszüntetésére. Egy program támogatásának megszüntetése el�tt 
az Oracle értesíti Önt. A támogatás megszüntetésér�l szóló értesítések, amelyek az Oracle ügyfél-támogatási webhelyén, a 
MetaLink webhelyen (vagy az Oracle mindenkori aktuális ügyfél-támogatási webhelyén) kerülnek közzétételre, 
tartalmazzák a támogatások megsz�ntének dátumát, az Extended Assistance Support és Extended Maintenance Support 
kib�vített segítségnyújtási és karbantartási támogatási szolgáltatások elérhet�ségét, valamint egyes funkciók migrációs 
útvonalaira vonatkozó információkat. A támogatásmegszüntetési értesítések köre bármikor változhat; az Oracle szükség 
szerint a MetaLink webhelyen (vagy az Oracle mindenkori aktuális ügyfél-támogatási webhelyén) frissíti ezeket. 

Teljes id�s hallgató (Full Time Equivalent [FTE] Student): Az Ön intézményébe teljes id�ben beiratkozott hallgató; az 
esetleges részid�ben beiratkozott hallgatók számbavételénél a részid�s hallgatók száma ugyanannyi teljes id�s hallgató 
25%-ának felel meg. A „teljes id�s” és a „részid�s” fogalmának meghatározása az Önök által a hallgatók besorolására 
alkalmazott irányelvek függvénye. Amennyiben az így számított teljes id�s hallgatószám tört szám lenne, azt a szükséges 
licencek mennyiségének kiszámításához a legközelebbi egész számra kell kerekíteni. 
 
Id�tartam-kijelölés 
Amennyiben az Ön szerz�dése határozatlan id�re jött létre, egy programlicenc mindaddig érvényes, amíg a jelen szerz�dés 
egyéb rendelkezései alapján sor nem kerül a licenc megszüntetésére. 
 
1, 2, 3, 4, 5 éves id�tartam (1, 2, 3, 4, 5 Year Terms): Egy 1, 2, 3, 4 vagy 5 éves id�tartamra szóló programlicenc-
szerz�dés a megrendelés hatálybalépésének napján kezd�dik, és a megadott id�tartamig marad hatályban. A megadott 
id�tartam lejártával a programlicenc hatályát veszti. 
 
1 éves bérüzemeltetési id�tartam (1 Year Hosting Term): Egy 1 éves bérüzemeltetési id�tartamra kötend� 
programlicenc-szerz�dés a megrendelés hatálybalépésének napján kezd�dik, és 1 évig marad hatályban. A 1 év lejártával a 
programlicenc hatályát veszti. Az 1 éves bérüzemeltetési id�tartamra meghatározott programlicenc kizárólag internetes 
bérüzemeltetési (hosting) szolgáltatás nyújtására használható. 
 
1 éves Oracle általi bérüzemeltetéses id�tartam (1 Year Oracle Hosted Term): egy 1 éves Oracle általi 
bérüzemeltetéses id�tartamra kötend� programlicenc-szerz�dés a megrendelés hatálybalépésének napján kezd�dik, és 1 
évig marad hatályban. A 1 év lejártával a programlicenc hatályát veszti. Az 1 éves Oracle általi bérüzemeltetéses 
id�tartamra meghatározott programlicenc az Oracle.com-on keresztüli bérüzemeltetéssel vehet� igénybe, számítógépes és 
adminisztratív támogatással. 
 
1 éves el�fizetés (1 Year Subscription): Egy 1 éves el�fizetési id�tartamra kötend� programlicenc-szerz�dés a 
megrendelés hatálybalépésének napján kezd�dik, és 1 évig marad hatályban. A 1 év lejártával a programlicenc hatályát 
veszti. 
 
 
Az engedélyezés szabályai 
 
Ha Nevesített pluszfelhasználó licenceket vásárol az alább felsorolt programokhoz, a következ� minimális és maximális 
felhasználószámokat kell betartania:  
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Program Nevesített pluszfelhasználók 

minimális száma 
Oracle Database Enterprise Edition Processzoronként 25 nevesített 

pluszfelhasználó 
Rdb Enterprise Edition Processzoronként 25 nevesített 

pluszfelhasználó 
CODASYL DBMS Processzoronként 25 nevesített 

pluszfelhasználó 
Message Broker Processzoronként 10 nevesített 

pluszfelhasználó 
TopLink Processzoronként 10 nevesített 

pluszfelhasználó 
Internet Application Server Java Edition Processzoronként 10 nevesített 

pluszfelhasználó 
Internet Application Server Standard Edition Processzoronként 10 nevesített 

pluszfelhasználó 
Internet Application Server Enterprise Edition Processzoronként 10 nevesített 

pluszfelhasználó 
 

Program Nevesített pluszfelhasználók 
maximális száma 

Personal Edition Adatbázisonként 1 nevesített 
pluszfelhasználó 

 
 
Ön köteles betartani az alábbi korlátozó rendelkezéseket: 
• Az Oracle Database Standard Edition csak olyan gépeken használható, amelyek legfeljebb 4 processzor használatára 

képesek. 
• Az Oracle Standard Edition One csak olyan gépeken használható, amelyek legfeljebb 1 processzor használatára 

képesek. 
• Az Enterprise Edition-kiegészít�k licencei, az Enterprise Manager-licencek és Rbd Server-kiegészít�k licencei 

számának egyeznie kell az érintett adatbázis licenceinek számával.  
• Az Internet Application Server Enterprise Edition kiegészít�licencei számának meg kell egyeznie az érintett Internet 

Application Server licenceinek számával. 
• Az alkalmazások licencelésének el�feltételei, amelyek az alkalmazáslicencelési táblázatban (Applications Licensing 

Table), a http://www.oracle.com/corporate/pricing/application_licensing_table.pdf címen találhatók. 
 
Tartalékrendszer használata: Az Oracle Database adatbázis-kezel�re (Enterprise Edition vagy Standard Edition) szóló 
licence azt a jogot is biztosítja Önnek, hogy bármely adott naptári évben összesen tíz külön nap id�tartamig az adatbázis-
kezel�t egy nem engedélyezett tartalék számítógépen, tartalékaktiválásos (failover) környezetben futtassa. Az el�z� 
mondatban biztosított jogon bármilyen módon túlmen� felhasználáshoz licencet kell beszerezni, és ahhoz ugyanazt a 
licencmér�számot kell alkalmazni, mint az Oracle Database licenceléséhez.  
 
Tesztelés: A biztonsági mentések fizikai példányainak ellen�rzése céljából az Oracle Database adatbázis-kezel�re 
(Enterprise Edition vagy Standard Edition) szóló licence azt a jogot is biztosítja Önnek, hogy bármely adott naptári évben 
összesen négy alkalommal, alkalmanként legfeljebb 2 nap tesztelési id�tartamig az adatbázis-kezel�t egy nem engedélyezett 
számítógépen futtassa. 


