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Microsoft Windows XP Professional   

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS 

 

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL! A jelen Végfelhasználói licencszerződés („EULA”) jogilag kötelező 
megállapodás Ön (mint természetes vagy jogi személy) és azon számítógéprendszer vagy számítógépes rendszerelem 
(„HARDVER”) gyártója („Gyártó”) között, amellyel a fent megnevezett Microsoft szoftvertermék(ek)hez („SZOFTVER”) 
hozzájutott.  A SZOFTVER tartalmazza a számítógépes szoftvert, valamint tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, 
nyomtatott anyagokat, „online” vagy elektronikus dokumentációt és Internet-alapú szolgáltatásokat is.  Vegye figyelembe 
azonban, hogy minden olyan szoftver, dokumentáció vagy webszolgáltatás, ami a SZOFTVER részét képezi, vagy a 
SZOFTVER által válik elérhetővé, és azt a saját licencszerződése vagy használati feltételei kísérik, nem a jelen EULA, 
hanem a vonatkozó licencszerződés hatálya alatt áll.  A SZOFTVERT esetleg kísérő, papírra nyomtatott EULA előírásai 
hatálytalanítják a képernyőn megjeleníthető bármilyen EULA előírásait.  Jelen EULA CSAK akkor érvényes, és csak 
akkor biztosít végfelhasználói licencjogokat, ha a SZOFTVER eredeti, és tartalmazza a SZOFTVER eredeti Eredetiségi 
Bizonyítványát is.  Az Ön szoftvere eredetiségének megállapításához további tájékoztatást a 
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell címen kaphat.    

A SZOFTVER telepítésével, másolásával, letöltésével, elérésével, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön 
kötelező érvénnyel elfogadja a jelen EULA feltételeit.  Amennyiben nem fogadja el őket, nem használhatja, és nem 
másolhatja le a SZOFTVERT, és haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie a Gyártóval, hogy a Gyártó visszavételi rendjével 
összhangban utasításokat adhasson a használatlan termék(ek)et  visszajuttatása céljából. 

A SZOFTVERTERMÉK LICENCE 

A „SZÁMÍTÓGÉP” kifejezés ebben a szerződésben a HARDVERT jelenti, ha a HARDVER egyetlen számítógéprendszer, 
vagy pedig azt a számítógépes rendszert jelenti, amellyel együtt a HARDVER működik, ha a HARDVER egy 
számítógépes rendszer eleme. 

1. A LICENC TERJEDELME.  Amennyiben betartja a jelen EULA valamennyi feltételét és előírását, a Gyártó az alábbi 
jogokat biztosítja Önnek: 
• Telepítés és használat. Feltéve, hogy a jelen EULA kifejezetten másképp nem rendelkezik, Ön a 

SZOFTVERNEK csak egy (1) példányát jogosult a SZÁMÍTÓGÉPRE telepíteni, azon használni, szolgáltatásait 
lekérni, megjeleníteni és futtatni.  A SZOFTVER nem használható egyidejűleg több mint két (2) processzorral a 
SZÁMÍTÓGÉPEN, hacsak az Eredetiségi Bizonyítvány nem tartalmaz erre ennél magasabb számot.  Legfeljebb 
tíz (10) számítógép vagy más elektronikus készülék (mindegyik: „Készülék”) részére engedélyezheti, hogy a 
SZOFTVER szolgáltatásainak használata céljából a SZÁMÍTÓGÉPHEZ csatlakozzék (a „Csatlakozások 
megengedett száma”), kizárólag a Fájl- és Nyomtatási szolgáltatások, az Internet Információs Szolgáltatások és 
a távelérés (a csatlakozás-megosztást és a telefonos szolgáltatásokat is ideértve) igénybe vétele érdekében.  Ez a 
legfeljebb tíz (10) csatlakozás magában foglalja az összes, „multiplex” vagy más közösítő vagy halmozó 
szoftver- vagy hardverhasználattal létrehozott közvetett kapcsolatot is.  Az alább engedélyezettek kivételével, a 
Készülék nem használható a SZOFTVER, a SZOFTVER Felhasználói Kapcsolódási Felülete vagy a 
SZÁMÍTÓGÉPEN lévő más végrehajtható szoftver használatára, elérésére, megjelenítésére vagy futtatására. 

• A szoftver a Számítógép alkotórésze – Átruházás.  A JELEN LICENC NEM HASZNÁLHATÓ KÖZÖSEN, 
NEM ADHATÓ ÁT ÉS NEM HASZNÁLHATÓ EGYIDEJŰLEG KÜLÖNBÖZŐ SZÁMÍTÓGÉPEKEN.  A 
SZOFTVER engedélyezése a HARDVERREL történt, azzal alkot egyedülálló integrált terméket, és csak a 
HARDVERREL együtt használható.  Ha a SZOFTVER nem új HARDVERHEZ tartozik, akkor nem 
használhatja a SZOFTVERT.  A jelen EULA alapján Önt megillető összes jogot csak a HARDVER eladásának 
vagy átadásának részeként véglegesen ruházhatja át, feltéve, hogy nem tart meg példányokat, ha az átruházás 
során a SZOFTVER egészét átadja (beleértve az összes alkotóelemet, a hordozóanyagokat, a nyomtatott 
anyagokat, valamennyi frissítést, a jelen EULÁ-t, és az Eredetiségi Bizonyítvány(oka)t), és az átvevő elfogadja 
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a jelen EULA feltételeit.  Amennyiben a SZOFTVER frissítés, a SZOFTVER összes előző változatát is köteles 
az átruházáskor átadni.  

• Kötelező aktiválás. A SZOFTVER TARTALMAZ OLYAN MŰSZAKI MEGOLDÁSOKAT, MELYEK 
RENDELTETÉSE AZ, HOGY A SZOFTVER LICENC NÉLKÜLI, ILLETVE JOGOSULATLAN 
HASZNÁLATÁT MEGAKADÁLYOZZA.  A jelen EULA által biztosított licencjogok a SZOFTVER első 
futtatását követő harminc (30) napra korlátozódnak, amennyiben nem adja meg az Ön licencelt példányának 
aktiválásához szükséges adatokat a beállítás során megadott leírásnak megfelelően (hacsak a Gyártó nem 
végezte el az aktiválást Önnek).  A SZOFTVER aktiválása interneten vagy telefonon történhet, díjköltségek 
felmerülhetnek.  Ha módosítja a HARDVERT vagy a SZOFTVERT, szükségessé válhat a SZOFTVER ismételt 
aktiválása. 

• Biztonsági frissítések. A tartalomszolgáltatók használják az ezen SZOFTVERBEN lévő digitális jogkezelési 
technológiát (“Microsoft DRM”) a saját tartalmuk (“Biztonságos Tartalom”) egységének védelme érdekében, 
hogy az ilyen tartalomban megtestesülő szellemi tulajdonuk, ideértve a szerzői jogot is, sérelmét 
megakadályozzák. Az ilyen Biztonságos Tartalom tulajdonosai (“Biztonságos Tartalom Tulajdonosok”) időről 
időre felkérhetik az MS-t, a Microsoft Corporationt vagy leányvállalataikat, hogy szolgáltassanak biztonsággal 
kapcsolatos frissítéseket a SZOFTVER Microsoft DRM alkotórészeihez (“Biztonsági Frissítések”), amelyek 
kihathatnak az Ön azon képességére, hogy Microsoft szoftveren vagy Microsoft DRM-et használó harmadik 
személyek által készített alkalmazásokon keresztül  Biztonságos Tartalmat másoljon, jelenítsen meg és/vagy 
játsszon le. Ezért Ön elfogadja, hogy amennyiben úgy dönt, hogy olyan licencet tölt le az Internetről, 
amely lehetővé teszi a Biztonságos Tartalom Ön általi használatát, úgy az MS, a Microsoft Corporation 
vagy leányvállalataik az ilyen tartalomhoz kapcsolódóan szintén letölthetnek az Ön számítógépére olyan 
Biztonsági Frissítéseket, amelyeknek az MS, a Microsoft Corporation vagy leányvállalataik általi 
forgalmazását valamelyik Biztonságos Tartalom Tulajdonos kéri.  A Microsoft nem fog visszakeresni 
semmilyen személyes azonosításra alkalmas vagy egyéb információt az Ön számítógépéről az ilyen Biztonsági 
Frissítések letöltése során.  

• Biztonsági másolat. HA A GYÁRTÓ NEM MELLÉKELTE A SZÁMÍTÓGÉPHEZ A SZOFTVER 
BIZTONSÁGI MÁSOLATÁT FIZIKAI ADATHORDOZÓN (pl. CD VAGY A MEREVLEMEZ 
ELKÜLÖNÍTETT RÉSZE), ÖN EGY PÉLDÁNYBAN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KÉSZÍTHET A 
SZOFTVERRŐL.  A biztonsági másolatot Ön csak archiválási célra használhatja, illetve arra, hogy a 
SZOFTVERT ismételten telepíthesse a SZÁMÍTÓGÉPRE.  A jelen EULA és a helyi jogszabályok által 
kifejezetten engedélyezett eseteken kívül nem készíthet másolatot a SZOFTVERRŐL, ide értve a 
SZOFTVERHEZ tartozó nyomtatott anyagokat is.  A CD és a biztonsági másolat más felhasználónak nem 
adható bérbe, kölcsönbe, vagy lízingbe, illetve nem ruházható át semmilyen egyéb módon.  

• A szoftver előző verziójának használata.  A Microsoft Windows XP Professional SZOFTVER telepítése és 
használata helyett, a következő verziók EGYIKÉT telepítheti, használhatja, érheti el, jelenítheti meg, illetve 
futtathatja a SZÁMÍTÓGÉPEN: a Microsoft Windows 2000 Professional, a Microsoft Windows NT 
Workstation 4.0-s verzió vagy a Microsoft Windows 98 (második kiadás) („Régebbi Szoftver”), feltéve, hogy 
(1) a Régebbi Szoftverre NEM nyújt támogatást sem a Gyártó, sem az MS, sem a Microsoft Corporation, sem 
valamelyik társvállalatuk vagy leányvállalatuk; (2) Ön elfogadja, hogy a Régebbi Szoftvereket, illetve 
adathordozójukat nem biztosítja Önnek sem a Gyártó, sem az MS, sem a Microsoft Corporation; (3) a Microsoft 
Windows XP Professional szoftvert tartalmazó CD és biztonsági másolata más felhasználónak nem adható 
bérbe, kölcsön, vagy lízingbe, illetve nem ruházható át semmilyen egyéb módon, kivéve a jelen EULA 
átruházásra vonatkozó eltérő rendelkezéseit; és (4) a jelen EULA értelmezésében a SZOFTVER helyébe a 
Régebbi Szoftverek lépnek, és a Régebbi Szoftver használata a jelen EULA valamennyi előírásának 
megfelelően történik, kivéve, hogy a Microsoft Windows 98 (második kiadás) esetén a Csatlakozások 
Megengedett Száma öt (5) Készülékre korlátozódik. 

• Jogfenntartás. A Gyártó, a Microsoft Licensing, Inc. („MS”) és beszállítói (köztük a Microsoft Corporation) 
minden olyan jogot fenntartanak, melyet jelen EULA kifejezetten nem engedélyezett Önnek. 

2. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK.   

• A NetMeeting, a Távsegítség és a Távoli asztal szolgáltatás.  A SZOFTVER tartalmazhatja a NetMeeting, a 
Távsegítség és a Távoli asztal technológiát, amely a SZOFTVERNEK vagy a SZÁMÍTÓGÉPRE telepített más 
alkalmazásoknak lehetővé teszi, hogy azokat két vagy több számítógép között táveléréssel lehessen használni, még 
abban az esetben is, ha a SZOFTVER vagy az alkalmazás csak egy SZÁMÍTÓGÉPRE lett telepítve.  A NetMeeting, a 
Távsegítség és a Távoli asztal valamennyi Microsoft termékkel használható; előfordulhat azonban, hogy bizonyos 
Microsoft termékek esetén további licenc szükséges ezen technológiák használatához.  A Microsoft és a nem Microsoft 
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termékek esetén is tanulmányoznia kell az adott terméket kísérő licencszerződést, vagy meg kell keresnie a 
licencbeadót, hogy a NetMeeting, a Távsegítség és a Távoli asztal használata külön licenc nélkül is engedélyezett-e. 

• Hozzájárulás adatok használatához.  Ön elfogadja, hogy az MS és a Microsoft Corporation, valamint 
társvállalataik összegyűjthetik és felhasználhatják azokat a műszaki ismereteket, amelyekhez a Szoftverrel 
nyújtott terméktámogatás részeként bármilyen módon hozzájutottak. A Microsoft ezt az információt 
kizárólag a termékek fejlesztésére és az Ön számára személyre szabott szolgáltatások vagy technológiák 
nyújtására használja. Az MS, a Microsoft Corporation és társvállalataik jogosultak az ilyen ismereteket 
másokkal közölni, de csak az Ön személyének beazonosítására nem alkalmas formában. 

• Internetes játékok, illetve a frissítések.  Ha a SZOFTVERBEN lévő internetes játék, illetve internetes 
frissítési szolgáltatást használni kívánja, akkor szükség lehet bizonyos, számítógépre, hardverre vagy 
szoftverre vonatkozó adatokra.  Ennek a szolgáltatásnak a használatával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az 
MS, a Microsoft Corporation és ezek leányvállalatai ezeket az adatokat használják, de kizárólag csak a 
termékeik jobbítására, illetve arra, hogy testre szabott szolgáltatást, vagy műszaki megoldást nyújtsanak 
Önnek.  Az MS és a Microsoft Corporation ezeket az információkat mások tudomására hozhatja, de nem 
olyan formában, hogy azzal az Ön személye azonosítható legyen.  

• Internet-alapú szolgáltatásokat nyújtó alkotórészek.  A SZOFTVER tartalmaz olyan összetevőket, amelyek 
lehetővé teszik, illetve megkönnyítik bizonyos Internet-alapú szolgáltatások használatát.  Ön elfogadja és 
egyetért vele, hogy az MS, a Microsoft Corporation és ezek leányvállalatai automatikusan ellenőrizhetik az Ön 
által használt SZOFTVER és alkotóelemei verzióját, és a SZOFTVER frissítését vagy kiegészítését az ön 
SZÁMÍTÓGÉPÉRE történő automatikus letöltéssel biztosíthatják.   

• Nyelvi verzió kiválasztása. (i) A Gyártó dönthetett úgy, hogy lehetővé teszi az Ön számára, hogy két vagy több nyelv 
közül választhassa ki egy alkalommal a SZOFTVER beállításakor a SZOFTVER nyelvi változatát.  Ilyen esetben a 
jogosultsága csak az egyik nyelvi változat használatára terjed ki. Az adott nyelvi változat kiválasztásával Ön már nem 
lesz jogosult a Gyártó által a SZÁMÍTÓGÉPHEZ mellékelt többi nyelvi változat használatára.  (ii) Az előzőektől 
függetlenül, ha a Gyártó többnyelvű felhasználói csatlakozási felülettel (Multilingual User Interface – „MUI”) kívánta 
Önt ellátni, azaz bizonyos nyelvekhez a SZOFTVER támogatását további nyelvi változattal biztosította, az előző, egy 
nyelv választására szóló korlátozás mindaddig nem alkalmazható, amíg (A) Ön elismeri, hogy a MUI, és a benne 
foglalt nyelvi támogatás a SZOFTVER részét képezi, (B) a MUI használata csak a SZOFTVERREL történik, és (C) 
Ön elfogadja a jelen EULA valamennyi előírását és feltételét.  

• Operációs rendszer kiválasztása. Lehetséges, hogy a Gyártó a SZÁMÍTÓGÉPHEZ több Microsoft operációs 
rendszert is rendelkezésre bocsátott.  Ha a SZOFTVERTERMÉK több mint egy (1) Microsoft operációs rendszert 
(„Microsoft OR”) tartalmaz, az Ön használati jogosultsága csak az egyik Microsoft OR-re terjed ki.  A SZOFTVER 
beállítási folyamata során egy alkalommal lehetősége van egy (1) Microsoft OR kiválasztására.  E döntés után a 
kiválasztott Microsoft OR kerül telepítésre a SZÁMÍTÓGÉPRE, és a ki nem választott többi Microsoft OR 
automatikusan és véglegesen törlődik a SZÁMÍTÓGÉP merevlemezéről.  

• További szoftverek/szolgáltatások.  A jelen EULA hatálya kiterjed a SZOFTVER minden olyan, a Microsoft általi 
frissítésére, bővítésére, további alkotórészére vagy Internet-alapú szolgáltatást nyújtó alkotórészére („További 
Alkotórészek”), melyet a SZOFTVER kezdeti példányának megszerzését követően az MS, a Microsoft Corporation 
vagy valamelyik leányvállalatuk az Ön számára biztosít, illetve elérhetővé tesz, kivéve, ha a További Alkotórészekhez 
kapcsolódóan más előírások lettek kiadva.  Ha a További Alkotórészeket nem kísérik más előírások, és a További 
Alkotórészeket az MS, a Microsoft Corporation vagy valamelyik Microsoft leányvállalat biztosította Önnek, akkor a 
licencet az adott jogi személy a jelen EULA előírásaival azonos feltételek mellett biztosítja Önnek, kivéve, hogy a 
További Alkotórészeket biztosító MS, Microsoft Corporation vagy Microsoft leányvállalat lesz ezeknek a 
tartozékoknak a licencadója, és a jelen EULA vonatkozásában, korlátozás nélkül beleértve a Korlátozott Garanciát 
tartalmazó Függeléket is, ő lép a "Gyártó" helyébe.  A KORLÁTOZOTT GARANCIA (HA VAN), AMIT A JELEN 
EULA TARTALMAZ VAGY KÍSÉR, VONATKOZIK A TOVÁBBI ALKOTÓRÉSZEKRE (HA VAN), 
FELTÉVE, HOGY A TOVÁBBI ALKOTÓRÉSZEKET A KORLÁTOZOTT GARANCIA EREDETI 
ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉN BELÜL VETTE LICENCBE.  UGYANAKKOR A TOVÁBBI ALKOTÓRÉSZEK 
BIZTOSÍTÁSA NEM HOSSZABBÍTJA MEG A KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉT.  AZ 
ILYEN TOVÁBBI ALKOTÓRÉSZEK VONATKOZÁSÁBAN A KÁRTALANÍTÁSRA, A 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA ÉS JOGORVOSLATRA AZOK A KORLÁTOZÁSOK, ELZÁRKÓZÁSOK ÉS 
KIZÁRÁSOK ÉRVÉNYESEK, AMELYEKET A JELEN EULA MEGÁLLAPÍT. 

 A Gyártó, az MS, a Microsoft Corporation és azok leányvállalatai fenntartják maguknak a jogot a SZOFTVER által 
Önnek nyújtott vagy az Ön részére elérhetővé tett Internet-alapú szolgáltatások leállítására.   
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 A jelen EULA semmilyen jogot sem biztosít Önnek a Windows adathordozói technológiáját használó 
szoftveralkalmazás fejlesztésére a SZOFTVERBEN található Windows Adathordozó Forma Szoftver Fejlesztő 
Csomag („WMFSDK”) alkotórészeinek igénybevételével.  Ha a WMFSDK használatával kíván ilyen alkalmazást fejleszteni, 
keresse fel a http://msdn.microsoft.com/workshop/imedia/windowsmedia/sdk/wmsdk.asp webhelyet, fogadja el a WMFSDK 
külön licencét, így a megfelelő WMFSDK letölthető és telepíthető az Ön számítógépére.   

• A visszafordításra, a visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások.  A SZOFTVERT tilos 
visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, 
illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását. 

• Az alkotóelemek elkülönítése.  A SZOFTVER használata egységes termékként engedélyezett. Alkotórészei nem 
különíthetőek el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából. 

• Egyetlen EULA.  A SZOFTVER csomagja a jelen EULA több verzióját is tartalmazhatja, így például különböző 
nyelvű fordításokat és/vagy különböző adathordozókhoz tartozó változatokat (például a felhasználói dokumentációban 
és a szoftverben).  Ebben az esetben is csak a SZOFTVER egy (1) példányának használatára jogosult. 

• Megszűnés.  Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Gyártó vagy az MS a jelen EULÁ-t visszavonhatja, 
amennyiben Ön nem tartja be a benne foglalt feltételeket és rendelkezéseket.  Ebben az esetben a SZOFTVER minden 
példányát és alkotóelemét meg kell semmisítenie. 

• Védjegyek.  A jelen EULA semmiféle jogot sem biztosít Önnek a Gyártó, az MS vagy beszállítói (beleértve a 
Microsoft Corporationt is) védjegyeivel, vagy szolgáltatásainak megjelöléseivel kapcsolatban. 

3. FRISSÍTÉSEK. Amennyiben a SZOFTVER megjelölése frissítés (upgrade), a SZOFTVER használatához megfelelő 
hasznosítási joggal rendelkező, az MS vagy a Microsoft Corporation által a frissítésre jogosítottként elismert termékkel 
(„Jogosított Termék”) kell rendelkeznie. Kizárólag a frissítések tekintetében a „HARDVER” azt a számítógépes rendszert 
vagy a számítógépes rendszer azon elemét jelenti, amellyel a Jogosított Terméket megszerezte.  A frissítésként megjelölt 
SZOFTVER helyettesíti és/vagy kiegészíti (Microsoft szoftvertermék frissítésekor esetleg ki is kapcsolja) a 
HARDVERREL szállított Jogosított Terméket.  A frissítést követően (ellenkező rendelkezés hiányában) nem 
használhatja azt a SZOFTVERT, mely a frissítés jogalapjául szolgált.  Az eredményül kapott frissített terméket Ön csak a 
jelen EULA előírásainak megfelelően és kizárólag a HARDVERREL együtt használhatja. Amennyiben a SZOFTVER 
az Ön által korábban egységes termékként licencbe vett szoftvercsomag egyik elemének frissítése, a SZOFTVERT 
kizárólag egy számítógépen, az egységes programcsomag részeként használhatja, illetve ruházhatja át, és nem 
választhatja szét egynél több számítógépen való használat céljából. 

4. A SZELLEMI TULAJDONJOG.  A SZOFTVERHEZ (beleértve többek között a SZOFTVERBE beépített képeket, 
fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét, szöveget és kisalkalmazásokat), az összes írásos 
dokumentációhoz és a SZOFTVER összes másolatához minden jogcím és szellemi tulajdonjog az MS-t vagy beszállítóit 
(beleértve a Microsoft Corporationt) illeti.  Ön a SZOFTVER hasznosítási jogát szerezte meg, a tulajdonjogát nem.  A 
SZOFTVERBE foglalt, illetve az abba nem foglalt, de a SZOFTVER használata során elérhető anyagok tartalmára 
vonatkozó összes jogcím és szellemi tulajdonjog e tartalom megfelelő tulajdonosának a tulajdona, amelyet a megfelelő 
szerzői jog vagy a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek.  A 
SZOFTVER által elérhető online szolgáltatások használatára az ezen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
megfelelő rendelkezések vonatkoznak.  Ha a SZOFTVERHEZ csak elektronikus formátumú dokumentáció tartozik, egy 
példányban kinyomtathatja az ilyen elektronikus dokumentációt.  A SZOFTVERT kísérő nyomtatott anyagokat nem 
másolhatja le.   

5.  TERMÉKTÁMOGATÁS. A SZOFTVERHEZ a terméktámogatást nem az MS, a Microsoft Corporation vagy 
ezek leányvállalatai nyújtják.  A terméktámogatás ügyében hívja a Gyártónak a HARDVER dokumentációban 
található terméktámogatási számát.  Amennyiben a jelen EULA szerződéssel kapcsolatban bármilyen kérdése 
lenne, vagy ha bármilyen más okból kapcsolatba kíván lépni a Gyártóval, használja a HARDVER 
dokumentációjában megadott címet. 

6. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.  Ön tudomásul veszi, hogy a SZOFTVERRE az Egyesült Államok 
exportszabályozása vonatkozik.  Ön egyetért azzal, hogy betart minden alkalmazandó jogi szabályozást, ami a 
termékekre vonatkozik, beleértve az Egyesült Államok export igazgatási szabályait is, valamint az amerikai és 
más kormányoknak a végfelhasználóra, a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásait is.  További 
tájékoztatást a http://www.microsoft.com/exporting/ címen kaphat. 

7.  TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK.  A KORLÁTOZOTT GARANCIA, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS 
MÁS KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK VONATKOZÁSÁBAN OLVASSA EL AZ ALÁBB 
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ISMERTETETT ÉS/VAGY A SZOFTVERHEZ MELLÉKELT TOVÁBBI RENDELKEZÉSEKET.  A 
KORLÁTOZOTT GARANCIA, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS AZ EMLÍTETT KÜLÖNLEGES 
RENDELKEZÉSEK A JELEN EULA SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 

 
FÜGGELÉK 

A MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ 
GARANCIA ÉS KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

 
KORLÁTOZOTT GARANCIA 

 
KORLÁTOZOTT GARANCIA.  A PC Gyártó garanciát vállal arra, hogy (a) a SZOFTVER az átvételt követő 
kilencven (90) napon át alapvetően a mellékelt írásos anyagokban foglaltaknak megfelelően fog működni, valamint 
(b) minden, a SZOFTVERT kiegészítő  Microsoft hardver az átvételtől számított egy (1) éven át rendeltetésszerű 
használat és szerviz mellett mentes lesz minden anyag-, illetve gyártási hibától. A SZOFTVERREL, illetve a 
Microsoft hardverrel kapcsolatos minden vonatkozó garancia időtartama maximálisan kilencven (90) nap, illetve 
egy (1) év. Bizonyos államok és országok nem adnak lehetőséget a garancia időtartamának korlátozására, ezért 
lehetséges, hogy Önre nem vonatkozik ez a megkötés. 
 
VÁSÁRLÓI JOGOK.  A PC Gyártó és beszállítói teljes felelőssége és az Önt megillető jogok - a PC Gyártó 
választásának megfelelően - az alábbiakra terjednek ki: (a) a kifizetett vételár visszatérítése, vagy (b) a jelen 
Korlátozott Garancia alapján, az Önnek adott számla másolatával együtt, a PC Gyártónak visszajuttatott 
SZOFTVER vagy hardver kicserélése vagy kijavítása.  Jelen Korlátozott Garancia érvényét veszti, amennyiben a 
SZOFTVER vagy a hardver hibája balesetből vagy nem rendeltetésszerű, illetve nem az előírásoknak megfelelő 
használatból ered.  A kicserélés során adott SZOFTVERRE vagy hardverre vonatkozó garancia az eredeti 
garanciából fennmaradó időtartam, illetve harminc (30) nap közül a hosszabbik határideig áll fenn. 
 
EGYÉB GARANCIÁK KIZÁRÁSA. A PC Gyártó és szállítói az érvényes jogszabályok által megengedett 
maximális mértékben ezennel elhárítanak minden egyéb kifejezett vagy vélelmezett garanciát, ideértve 
többek között a forgalmazhatóságra és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat a 
SZOFTVER, a mellékelt írásos anyagok és a mellékelt hardver tekintetében. Ez a korlátozott garancia Önnek 
meghatározott jogokat biztosít. Ezeken kívül Önt esetleg továbbiak is megilletik, amelyek országról országra 
változhatnak. 
 
AZ OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA. A PC Gyártó és szállítói az érvényes 
jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárítanak minden felelősséget bármilyen kárért (ide 
értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, a személyi sérülés közvetett vagy közvetlen okozásáért, az üzleti 
haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy 
egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából 
ered, még abban az esetben is, ha a PC Gyártót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.  
A PC Gyártó és szállítói jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben 
legfeljebb az Ön által a SZOFTVERÉRT és/vagy Microsoft hardverért fizetett összegre terjed ki. Mivel egyes 
országok nem adnak lehetőséget az okozott vagy véletlen károkért való felelősség korlátozására vagy 
kizárására, a fenti korlátozás esetleg nem vonatkozik Önre. 

 
 

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 
 
Visszafejtés: Amennyiben Ön a SZOFTVERT az Európai Közösség bármely országában vásárolta, tilos a 
SZOFTVERT visszafordítani, visszafejteni, vagy belső felépítését elemezni. Kizárólag  csak a hatályos 
jogszabályban kifejezetten megengedett céllal és mértékben teheti ezt. 
 
A jelen Szoftver Licencszerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai és az ide vonatkozó nemzetközi szerződések 
az irányadók. 
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APPENDIX 
WARRANTY AND SPECIAL PROVISIONS  

FOR 
THE UNITED STATES OF AMERICA AND ANY OTHER COUNTRY 

 
LIMITED WARRANTY 

 
 LIMITED WARRANTY.  Manufacturer warrants that (a) the SOFTWARE will perform substantially in 
accordance with the accompanying written materials for a period of ninety (90) days from the date of receipt, and 
(b) any Microsoft hardware accompanying the SOFTWARE will be free from defects in materials and workmanship 
under normal use and service for a period of one (1) year from the date of receipt.  Any implied warranties on the 
SOFTWARE and Microsoft hardware are limited to ninety (90) days and one (1) year, respectively.  Some 
states/jurisdictions do not allow limitations on duration of an implied warranty, so the above limitation may not 
apply to you. 
 
 CUSTOMER REMEDIES.  Manufacturer's and its suppliers' entire liability and your exclusive remedy shall 
be, at Manufacturer's option, either (a) return of the price paid, or (b) repair or replacement of the SOFTWARE or 
hardware that does not meet this Limited Warranty and which is returned to Manufacturer with a copy of your 
receipt.  This Limited Warranty is void if failure of the SOFTWARE or hardware has resulted from accident, abuse, 
or misapplication.  Any replacement SOFTWARE or hardware will be warranted for the remainder of the original 
warranty period or thirty (30) days, whichever is longer. 
 
 NO OTHER WARRANTIES.  To the maximum extent permitted by applicable law, Manufacturer 
and its suppliers disclaim all other warranties, either express or implied, including, but not limited to implied 
warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with regard to the SOFTWARE, the 
accompanying written materials, and any accompanying hardware.  This limited warranty gives you specific 
legal rights.  You may have others which vary from state/jurisdiction to state/jurisdiction. 
 
 NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.  To the maximum extent permitted by 
applicable law, in no event shall Manufacturer or its suppliers be liable for any damages whatsoever 
(including without limitation, special, incidental, consequential, or indirect damages for personal injury, loss 
of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising 
out of the use of or inability to use this product, even if Manufacturer has been advised of the possibility of 
such damages.  In any case, Manufacturer's and its suppliers' entire liability under any provision of this 
agreement shall be limited to the amount actually paid by you for the SOFTWARE and/or Microsoft 
hardware.  Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for 
consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you. 
 
 

SPECIAL PROVISIONS 
 

U.S. GOVERNMENT LICENSE RIGHTS. All SOFTWARE provided to the U.S. Government pursuant to solicitations 
issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described in this EULA. 
All SOFTWARE provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with 
"Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or  DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), 
as applicable. Manufacturer is responsible for ensuring the SOFTWARE is marked with the "Restricted Rights Notice" or 
"Restricted Rights Legend," as required. All rights not expressly granted are reserved. 
 
If you acquired the SOFTWARE in the United States of America, this Software License Agreement and Warranty are 
governed by the laws of the State of Washington, U.S.A.  If you acquired the SOFTWARE outside the United States of 
America, local law may apply. 
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