
Szoftver Nyilvántartási Minta (és tipikus hiányosságok)
A BSA által javasolt és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által szakmailag véleményezett ajánlás

tipikus nyilvántartási hiányosságok (PéldAkéNt Egy 10 ASztAli SzáMítógéPEt éS Egy kiSzolgáló - SzErvEr- SzáMítógéPEt Birtokló tárSASágot vévE)

1. A szoftver az egyedi azonosítójának (sorozatszám vagy termék kulcs) hiánya miatt nem azonosítható egyértelműen. 7.  Az ingyenes szoftvereket is nyilván kell tartani nulla értékkel, ha azt a társaság gazdasági tevékenységre használja.

2. A szoftver “frissítéshez” mindíg tartozik egy frissítési alap (teljes verzió). Megjegyzés: a frissítést a korábbi alaplicencre kell ráaktiválni, így a 
társaság továbbra is csak az eredeti licencszámmal rendelkezik.

8.  A szoftver bérbeadását a Szerzői Jogi törvény tiltja.

3.  A Windows mennyiségi licencszerződések (pl. open szerződések) a csak frissítéseket tartalmaznak, esetünkben a 2 meglévő operációs rend-
szer licencre nem lehet 5 licences mennyiségi szerződést kötni. Megjegyzés: a frissítést a korábbi alaplicencre kell ráaktiválni, így a társaság 
továbbra is csak az eredeti licencszámmal rendelkezik.

9.  Az anyavállalattól kapott (a mennyiségi szerződés szerint a teljes vállalatcsoportot lefedő) szoftver licenceket a tao. vonatkozó 
transzferárazás szabályai szerint kell dokumentálni és nyilvántartani, amely megfelel annak a szokásos piaci árnak, amelyet függet-
len felek alkalmaznának egymás közötti ügyletekben.

4. Egyetlen CAl (Client Access licenc) hozzáférés nem elégséges egy 10 számítógépes hálózathoz. 10. Amennyiben a számítógép számlájának dátuma jelentősen eltér (későbbi) mint a rá feltelepített oEM szoftver számlájának dátu-
ma, akkor feltételezhető, hogy az oEM szoftver jogsértően lett áttelepítve egy korábbi számítógépről.

5.  oktatási vagy diák verzió nem használható gazdasági tevékenységre. Ugyanez vonatkozik a kipróbálási (trial) licencekre is.       A nyilvántartásban szereplő “operációs rendszer” licencek száma nem fedi le a társaság összes - tárgyi eszközök között nyilvántar-
tott - 10 asztali (desktop) és 1 kiszolgáló (server) számítógépét

6.  A valószínűtlenül alacsony ár hamisított szoftvert takarhat.       A nyilvántartásban szereplő “alkalmazás szoftverek” (7, 8, 9, és 11 sor) nem fedi le a társaság összes - tárgyi eszközök között nyilván-
tartott - 10 aztali (desktop) és 1 kiszolgáló (server) számítógépét, valamint a tevékenységét.

Magyarázat (A SzoftvEr liCENCEkEt A tárSASág köNyvEléSéBEN, Az iMMAtEriáliS ESzközök között - Az EgyértElMű AzoNoSítáSUk érdEkéBEN - Az AláBBi PArAMétErEkkEl kEll NyilváNtArtANi)

SzoftvEr JogtUlAJdoNoS: A szoftver fejlesztőjének (gyártójának vagy jogtulajdonosának) megnevezése liCENC tíPUS: lehet általános, oktatási, demo, Nfr (nem értékesíthető), vagy kipróbálási licenc

SzoftvEr MEgNEvEzéSE: A szoftver (vagy szoftver csomag) megnevezése liCENCEk SzáMA: A licencszerződéssel (EUlA vagy mennyiségi licencszerződés) lefedett licencek száma

SzoftvEr vErzió A szoftver verzió száma (verzió sorszám, évszám, vagy elnevezés) MértékEgySég Számítógéphez kötött (per device), felhasználóhoz kötött (per user) vagy processzorhoz kötött

 kiAdáS A kiadás (funkcionalitás, otthoni vagy gazdasági használat) megnevezése, ha létezik liCENC koNStrUkCió: dobozos (EUlA), hardverhez kötött (oEM), vagy mennyiségi licenc szerződés

NyElv A szoftver nyelvi verziója AktiváláS dátUMA*: könyvelési tétel

SzoftvEr SorozAtSzáMA A szoftver egyedi azonosítója (sorozatszám, licenc kulcs, aktiválási kulcs, stb.), ha létezik BEkErüléSi érték* Számla alapján a szoftver licenc bekerülési értéke

tElJES liCENC vAgy friSSítéS: frissítéshez egy korábbi teljes licenc szükséges ElSzáMoláS MódJA* könyvelési tétel

lEltári SzáM* könyvelési, belső nyilvántartási tétel

Az alábbiakban a BSA egyes tagvállalatainak a használatban legelterjedtebb 
szoftvereit említjük példaként, de ez nem jelent semmiféle pozitív megkülönböz-
tetést a többi szoftvergyártó termékeivel szemben. Az itt ismertetett licencelési 
alapelvek általánosan alkalmazhatók a legtöbb szoftver esetében.
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1 Microsoft Windows 2000 - Magyar frissítés általános 1 Per device dobozos 2000. 03. 16. 20.000 PC-01-001

2 Microsoft Windows XP Professional Magyar XXX-yyy-zzz-111 frissítés általános 1 Per device dobozos 2005. 06. 15. 20.000 PC-01-002

3 Microsoft Windows XP Professional Magyar XXX-yyy-zzz-222 teljes általános 1 Per device oEM 2002. 08. 10. 25.000 PC-02-001

4 Microsoft Windows - Magyar Szerződésszám frissítés általános 5 Per device open Subscription 2007. 06. 30. 20.000 PC-AA-001

5 Microsoft Windows Server 2003 Standard Angol XXX-yyy-zzz-333 teljes általános 1 Per device dobozos 2006. 06. 15. 293.000 PC-11-001

6 Microsoft Windows Server CAl 2003 Angol nincs teljes általános 1 Per User - 2007. 06. 15. 12.000 PC-01-002

7 Microsoft office 2007 otth./iskolai Magyar XXX-yyy-zzz-444 teljes oktatási 1 Per device dobozos 2007. 06. 15. 25.000 PC-01-003

8 Adobe Creative Suite 3 Standard Magyar XXX-yyy-zzz-555 teljes általános 1 Per device dobozos 2007. 08. 01. 3.000 PC-01-004

9 Adobe Acrobat 8 Professional Angol XXX-yyy-zzz-666 teljes oktatási 1 Per device dobozos 2007. 08. 01. 35.000 PC-02-002

10 Adobe Acrobat 8 reader Angol nincs teljes általános 1 Per device ingyenes 2007. 08. 01. 0 PC-AA-002

11 Autodesk AutoCAd 2008 - Magyar XXX-yyy-zzz-777 teljes általános 1 Per device Bérlet 2007. 08. 01 PC-03-001

12 Symantec Mail Security 6 for Exchange Angol XXX-yyy-zzz-888 teljes általános 10 Per device Corporate lic. 2007. 06. 10. 100 PC-AA-003
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* A szürke színnel jelzett, számviteli információkra vonatkozó mezők nem tartoznak a szerzői jogosultak irányába történő tájékoztatási kötelezettség körébe, azok kitöltése önkéntes. 
Javasoljuk azonban, hogy a cégek a saját használatra szolgáló szoftvernyilvántartásukban ezeket is szerepeltessék a minél hatékonyabb és átláthatóbb szoftvergazdálkodás érdekében.


