
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

1. Szolgáltató jelen szerződés alapján Megrendelő részére a www.kalci.hu internetes 
weboldalon lévő ON-LINE ANYAGHÁNYAD-NYILVÁNTARTÁS ÉS TERMÉKLEÍRÁS SZERKESZTŐ 
programmal az adatbázishoz korlátlan hozzáférést biztosít a 5. pontban meghatározott 
időtartamra. 

2. Szolgáltató a szerződés ideje alatt a Megrendelő által elkészített saját anyagkivetéseket 
tárolja, megőrzi, más felhasználó számára nem adja ki, kivétel, ha azt Megrendelő publikussá 
teszi, a szerződés lejárta után a publikusok kivételével törli adatbázisából. 

3. Szolgáltató a jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, és a program által 
kiállított nyomtatványok a törvényekben, rendeletekben meghatározott előírásoknak 
megfelelően kerülnek kiállításra. 

4. Az adatbázis használatának díja egy évre (365 napra) bruttó (Regisztráció szerint) Forint, 
mely összegről Szolgáltató számlát állít ki és megküld Megrendelő részére.  
Az éves használati díjon felül Megrendelőt semmilyen plusz költség nem terheli. 

5. A szerződés kezdete a regisztráció élesítésének napja: xxxx-xx-xx - lejárta: xxxx-xx-xx. 
A szerződés lejárta előtt 30 nappal Szolgáltató felhívást küld Megrendelő részére a szerződés 
meghosszabbításáról, amennyiben Megrendelő nem nyilatkozik, akkor a szerződés a lejárati 
nappal megszűnik, ellenkező esetben Szolgáltató megküldi az újabb egy évre szóló számlát, 
annak teljesítésekor, meghosszabbítja egy évvel Megrendelő jogosultságát. 

6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.kalci.hu weboldalon található adatbázisok a 
Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, Megrendelő azokhoz csak használati jogot szerez 
jelen szerződéssel. 
Az adatbázisok illegális letöltése, Szolgáltatóval szerződésben nem álló harmadik személy 
részére történő átadása tilos és a használati jog azonnali megszűnését eredményezi! 

7. Szolgáltató tiszteletben tartja Megrendelő személyhez (vállalkozáshoz) fűződő jogait. 
Szolgáltató csak olyan adatokat rögzít, amelyeket Megrendelő önkéntesen ad meg, ezen 
adatokat csak saját célra használja fel, és semmiképen nem adja ki harmadik személy 
részére, kivéve, ha azon adatok kiadását törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő 
Szolgáltató részére. 

Szerződő felek továbbá megállapodnak abban, hogy Szolgáltató jelen szerződést Megrendelő 
eredeti aláírása nélkül is érvényesnek tekinti, amennyiben Megrendelő az éves használati 
díjat átutalja Szolgáltató részére. 
 
Szolgáltató  = a www.kalci.hu weboldal mindenkori üzemeltetője 
Megrendelő = a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély, vagy vállalkozás 

http://www.kalci.hu/

