A Microsoft Minősített Oktatási Felhasználó
meghatározása (EMEA)
Az alábbiak jogosultak arra, hogy a megjelölt programok keretében Microsoft oktatási kiadású termékeket szerezzenek be,
és definíció szerint ők a minősített oktatási felhasználók. A Microsoft fenntartja annak jogát, hogy bármely ügyfelet vagy
ajánlott ügyfelet megvizsgáljon annak eldöntése érdekében, hogy valóban minősített oktatási felhasználó-e.

MINŐSÍTETT OKTATÁSI FELHASZNÁLÓK:
A)
1.

2.

IGÉNYBE VEHETŐ
PROGRAMOK:

Oktatási intézmények
Az Oktatási intézmény székhelyének országában az illetékes kormányzati
hivatal által akkreditált oktatási vagy szakképzési intézmény

Nem oktatási és/vagy a kormányzat által el nem ismert nonprofit, teljes időben
oktatással foglalkozó intézmény/szervezet, ideértve a folyamatos oktatást is.
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 Academic Open
 Academic Select Plus
 Enrollment for Education
Solutions (a K12 kiadás és a
Preschool & Higher kiadás
is)
 Get Genuine Windows
Szerződés – Oktatási
 Microsoft Felhő Szerződés
(CSP)
 Microsoft Ügyfél Szerződés
 Microsoft Online Előfizetési
Szerződés
 Microsoft Termékek és
Szolgáltatások Szerződés
 Open Value Subscription –
Oktatási Megoldásokhoz)
(K12 kiadás, valamint
Preschool & Higher kiadás
is)
 School Szerződés
(csak az alap- és a
középfokú oktatási szektor
számára)
 Szolgáltatói
Licencszerződés
 Academic Open
 Academic Select Plus
 Get Genuine Windows
Szerződés – Oktatási
 Microsoft Ügyfél Szerződés
 Microsoft Termékek és
Szolgáltatások Szerződés
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B)

Oktatási intézmények adminisztratív irodái
A fenti A(i) pontban körülírt egy vagy több Oktatási intézmény helyi, regionális
vagy nemzeti adminisztratív irodái.

C)

Közkönyvtár
Olyan közkönyvtár, amely alapvető általános könyvtári szolgáltatásokat nyújt
egy adott közösség, kerület vagy térség minden lakosának.

D)

Közgyűjtemény
Olyan állandó jellegű, alapvetően oktatási vagy esztétikai célokat szolgáló
közösségi fenntartású múzeum, amely szakképzett személyzettel rendelkezik
és kézzel fogható tárgyakból rendszeres kiállításokat szervez a nyilvánosság
számára.

 Academic Open
 Academic Select Plus
 Enrollment for Education
Solutions (a K12 kiadás és a
Preschool & Higher kiadás
is)
 Get Genuine Windows
Szerződés – Oktatási
 Microsoft Felhő Szerződés
(CSP)
 Microsoft Ügyfél Szerződés
 Microsoft Online Előfizetési
Szerződés
 Microsoft Termékek és
Szolgáltatások Szerződés
 Open Value Subscription –
Oktatási Megoldásokhoz)
(K12 kiadás, valamint
Preschool & Higher kiadás
is)
 School Szerződés (csak
alap- és a középfokú
oktatás számára)
 Szolgáltatói
Licencszerződés
 Academic Open
 Academic Select Plus
 Get Genuine Windows
Szerződés – Oktatási
 Microsoft Ügyfél Szerződés
 Microsoft Online Előfizetési
Szerződés
 Microsoft Termékek és
Szolgáltatások Szerződés
 School Szerződés
 Szolgáltatói
Licencszerződés
 Academic Open
 Academic Select Plus
 Get Genuine Windows
Szerződés – Oktatási
 Microsoft Ügyfél Szerződés
 Microsoft Online Előfizetési
Szerződés
 Microsoft Termékek és
Szolgáltatások Szerződés
 School Szerződés
 Szolgáltatói
Licencszerződés

Különös megjegyzés Kórházak, Egészségügyi rendszerek, a Kormány Katonai iskolái/Kiképző
létesítményei, valamint Kutatólaboratóriumok számára:
A Kórházak, az egészségügyi rendszerek és a kutatólaboratóriumok (ideértve a független kutatólaboratóriumokat, illetve
azokat a kutatólaboratóriumokat, amelyek társultak egy jogosult oktatási ügyféllel vagy kormányzati hivatallal) NEM
jogosultak oktatási kiadású terméklicencek beszerzésére, kivéve azt az esetet, ha teljes mértékben egy, a fenti A(i) és B
szakaszban meghatározott minősített Oktatási intézmény tulajdonában és üzemeltetésében állnak. A „teljes mértékben
tulajdonában és üzemeltetésében állnak” azt jelenti, hogy az Oktatási intézmény az egyetlen tulajdonosa az adott
kórháznak, egészségügyi rendszernek, illetve kutatólaboratóriumnak, és hogy az Oktatási intézmény az egyetlen olyan
jogalany, amely felügyeletet gyakorol az említett intézmények napi működése felett. A jogosult kórházak, egészségügyi
rendszerek és kutatólaboratóriumok NEM vásárolhatnak School Szerződés keretében, továbbá NEM foglalhatók bele egy
Oktatási intézmény School Szerződésébe, még akkor sem, ha teljes mértékben az Oktatási intézmény tulajdonában és
üzemeltetésében állnak. A kormány által üzemeltetett olyan katonai iskolák és más kiképző létesítmények, amelyek nem
nyújtanak diplomát, nem jogosultak oktatási kiadású termékek beszerzésére.
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