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FONTOS — KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL! A jelen Végfelhasználói Licencszerződés („EULA”) 
jogilag kötelező megállapodás Ön (mint természetes vagy jogi személy) és a Microsoft Corporation vagy valamely 
társvállalata („Microsoft”) között a jelen EULA kíséretében kapott Microsoft szoftver tárgyában, amely 
számítógépes szoftvert tartalmaz, és tartalmazhat továbbá kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat, 
„online” vagy elektronikus dokumentációt, valamint Internet-alapú szolgáltatásokat is („Szoftver”). A Szoftver 
tartalmazhatja a jelen EULA kiegészítését vagy módosítását. A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, 
MÁSOLÁSÁVAL, ILLETVE BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN 
KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL ELFOGADJA A JELEN EULA FELTÉTELEIT. HA ÖN NEM ÉRT EGYET A 
FELTÉTELEKKEL, NE TELEPÍTSE, NE MÁSOLJA ÉS NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT; A TELJES 
VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN, AMENNYIBEN ALKALMAZANDÓ, ÖNNEK JOGA VAN 
VISSZAJUTTATNI A SZOFTVERT ODA, AHOL AZT BESZEREZTE. 

 

1. LICENCJOGOK. Amennyiben Ön betartja a jelen EULA valamennyi kikötését és feltételét, akkor a 
Microsoft az alábbi jogokat biztosítja Önnek: 

 1.1 Telepítés és használat. Ön jogosult a Szoftvert egy példányban egyetlen számítógépen, 
például munkaállomáson, terminálon vagy más készüléken („Munkaállomás Számítógép”) telepíteni, 
használni, megjeleníteni illetve futtatni. A Szoftvert egyidejűleg a Munkaállomás Számítógép legfeljebb 
két (2) processzora használhatja. 

 1.2 Kötelező aktiválás. A jelen EULA által biztosított licencjogok a Szoftver első 
telepítését követő harminc (30) napra korlátozódnak, ha Ön ezen időszakon belül nem adja meg az 
Ön által licencbe vett példány aktiválásához szükséges adatokat a Szoftver telepítési folyamata során 
megjelenített utasításoknak megfelelően. A Szoftver aktiválása az Interneten vagy telefonon keresztül 
történhet; ezzel kapcsolatban díjköltségek merülhetnek fel. Ha módosítja a számítógép hardverkiépítését 
vagy a Szoftver konfigurációját, szükségessé válhat a Szoftver ismételt aktiválása. A Szoftver tartalmaz 
olyan műszaki megoldásokat, amelyek rendeltetése az, hogy megakadályozzák a Szoftver engedély nélküli 
használatát. Ezeket a megoldásokat a Microsoft arra fogja használni, hogy meggyőződjön arról, hogy Ön a 
Szoftver jogszerűen licencbe adott példányával rendelkezik-e. Ha Ön nem a Szoftver licencbe adott 
példányát használja, Ön nem jogosult a Szoftver vagy a Szoftver későbbi frissítéseinek telepítésére. A 
Microsoft az ellenőrzési folyamat során az Ön Munkaállomás Számítógépéről személyes azonosításra 
alkalmas adatot nem gyűjt. 

 1.3 Készülék csatlakozások. Ön jogosult legfeljebb tíz (10) számítógép vagy más 
elektronikus készülék (a továbbiakban külön-külön „Készülék”) részére a Munkaállomás Számítógéphez 
történő csatlakozást engedélyezni a Szoftver alábbi egy vagy több szolgáltatásának igénybe vétele céljából: 
Fájlkezelő Szolgáltatások, Nyomtatási Szolgáltatások, Internet Információs Szolgáltatások, Internet 
Csatlakozás Megosztás és telefonos szolgáltatások. Ez a legfeljebb tíz kapcsolat magában foglalja az összes 
úgynevezett többszöröző („multiplexing”) vagy más, a kapcsolatokat közösítő vagy halmozó szoftver- vagy 
hardvereszközön keresztül létrehozott közvetett kapcsolatot is. Ez a tíz kapcsolatra vonatkozó korlátozás 
nem vonatkozik a Szoftver egyéb használatára, mint például egy Készülék és a Munkaállomás Számítógép 
közötti adatszinkronizálásra, amennyiben egyidejűleg csak egy felhasználó használja, éri el, jeleníti meg 
vagy futtatja a Szoftvert. A jelen 1.3 szakasz semmilyen Készülékről nem biztosít jogokat egy 
Munkaállomás Számítógépen futó Munkamenet elérésére. „Munkamenet” alatt a Szoftver bármilyen olyan 
használatát értjük, amely hasonló funkcionalitást biztosít ahhoz, mint amit egy, a Munkaállomás 
Számítógépet adatbeviteli, kimeneti és megjelenítő Készülékek bármilyen kombinációjával használó 
végfelhasználó elérhet.  

 1.4 Távoli Számítógép/Távsegítség/NetMeeting. A Szoftver tartalmazza a Távoli 
Számítógép, a Távsegítség és a NetMeeting technológiákat, amelyek lehetővé teszik, hogy a Munkaállomás 
Számítógépen (időnként gazdaállomásként hivatkozunk rá) telepített Szoftvert vagy más alkalmazásokat 
más Készülékek távolról elérjék. Ön a Szoftver Távoli Számítógép szolgáltatását (vagy más hasonló 
rendeltetésű hasonló szolgáltatást nyújtó szoftvert) arra használhatja, hogy bármely Készülékről elérjen 
egy, a Munkaállomás Számítógépen futó munkamenetet, feltéve, hogy Ön beszerzi az adott Készülékhez a 
Szoftver külön licencét. E szabály alól kivételt képez a Munkaállomás Számítógép egyedüli elsődleges 
felhasználója, aki bármely Készülékről elérhet egy, a Munkaállomás Számítógépen futó munkamenetet 



anélkül, hogy a Szoftver külön licencét be kellene szereznie az adott Készülékhez. A Távsegítség vagy a 
NetMeeting (vagy más hasonló rendeltetésű hasonló szolgáltatást nyújtó szoftver) használatakor Ön más 
felhasználókkal közössé tehet (megoszthat) egy Munkamenetet a Készülékcsatlakozások számának 
korlátozása nélkül, és anélkül, hogy a Szoftverhez további licenceket kellene szereznie. A Microsoft és a 
nem-Microsoft alkalmazásoknál egyaránt tekintse át a szóban forgó szoftverre vonatkozó licencszerződést, 
vagy forduljon a licencbe adóhoz annak megállapítása érdekében, hogy szükséges-e további licenc 
beszerzése a termék Távoli Számítógép, Távsegítség vagy NetMeeting technológiával való használatához.  

1.5 Tárolás és hálózati használat. Ön a Szoftver egy példányát tárolhatja vagy telepítheti 
egy olyan tárolókészüléken, például hálózati kiszolgálón is, amelyet Ön kizárólag arra használ, hogy egy 
belső hálózaton keresztül telepítse vagy futtassa a Szoftvert az Ön egyéb Munkaállomás Számítógépein. 
Ilyen esetben azonban Önnek külön licencet kell beszereznie és hozzárendelnie minden egyes 
Munkaállomás Számítógéphez, amelyen vagy amelyről a Szoftvert telepítik, használják, elérik, 
megjelenítik vagy futtatják. A NetMeeting és a Távsegítség szolgáltatások által lehetővé tett és a fentiekben 
ismertetett módokon túlmenően a Szoftver licencjoga nem osztható meg és nem gyakorolható egyidejűleg 

különböző Munkaállomás Számítógépeken.  

2. AUTOMATIKUS INTERNET ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK. A Szoftver alábbiakban ismertetett 
szolgáltatásaiban alapértelmezés szerint engedélyezve van a Microsoft számítógéprendszereihez való automatikus 
csatlakozás az Interneten keresztül, anélkül, hogy Ön erről külön értesítést kapna. Ön hozzájárul e szolgáltatások 
működéséhez, kivéve, ha Ön úgy dönt, hogy kikapcsolja vagy nem használja őket. A Microsoft a szolgáltatások 
egyikén keresztül sem szerez személyes adatot. Ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban további információt a 
Szoftver dokumentációjában, a Microsoft online terméktámogatási webhelyén vagy a 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243 címen található adatvédelmi nyilatkozatban talál. 

2.1 Windows Update szolgáltatások. Amennyiben Ön hardvereszközt csatlakoztat 
Munkaállomás Számítógépéhez, elképzelhető, hogy hiányozni fognak az adott összetevővel való 
kommunikációhoz szükséges illesztőprogramok. A Szoftver frissítési szolgáltatása képes arra, hogy a 
Microsoft-tól beszerezze a megfelelő illesztőprogramokat és azokat telepítse az Ön Készülékére. Ön ezt a 
frissítési szolgáltatást kikapcsolhatja. 

2.2 Webes tartalommal kapcsolatos szolgáltatások. A Szoftver alapértelmezés szerinti 
konfigurációja esetén, ha kapcsolódik az Internethez, a Szoftver számos funkciójánál alapértelmezés szerint 
engedélyezve van tartalom lehívása a Microsoft számítógéprendszereiről, és a letöltött tartalom 
megjelenítése. Egy ilyen funkció Ön által történő aktiválásakor az szabványos Internetes protokollokat 
használ a Munkaállomás Számítógépen futó operációs rendszer típusának és nyelvi kódjának, valamint a 
böngésző adatainak a Microsoft számítógépes rendszere felé történő továbbítására, hogy a letöltött tartalom 
megfelelően megtekinthető legyen az Ön Munkaállomás Számítógépéről. Ezek a funkciók csak akkor 
működnek, amikor Ön aktiválja őket, és lehetősége van arra, hogy kikapcsolja vagy egyáltalán ne használja 
őket. Ilyen funkció például a Windows Katalógus, a Keresési Segítő, valamint a Súgó és Támogatás 
központ összetevő Főcímek és Keresés funkciója. 

2.3 Digitális tanúsítványok. A Szoftver az x.509 szabványra épülő digitális tanúsítványokat 
használ. Ezek a digitális tanúsítványok hitelesítik az x.509 szabványnak megfelelően kódolt információt 
küldő Internet-használókat. A Szoftver tanúsítványokat hív le, és frissíti a visszavont tanúsítványok listáit. 
Ezek a biztonsági szolgáltatások csak abban az esetben működnek, ha Ön kapcsolódik az Internethez. 

2.4 Főtanúsítványok Automatikus Frissítése. A Főtanúsítványok Automatikus Frissítése 
naprakészen tartja a megbízható hitelesítésszolgáltatók listáját. A Főtanúsítványok Automatikus Frissítése 
kikapcsolható. 

2.5 Windows Media Player. A Windows Media Player néhány szolgáltatása automatikusan 
kapcsolódik a Microsoft számítógéprendszereihez, ha Ön a Windows Media Playert vagy annak bizonyos 
szolgáltatásait használja. E szolgáltatások (A) új kodekeket keresnek, ha az Ön Munkaállomás 
Számítógépén nem található megfelelő kodek a lejátszani kívánt tartalomhoz (ez a szolgáltatás 
kikapcsolható), illetve (B) a Windows Media Player új változatait keresik (ez a szolgáltatás csak a 
Windows Media Player használata esetén működik). 

2.6 A Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok digitális kezelése. Egyes 
tartalomszolgáltatók a Szoftverbe beépített, a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok 
digitális kezelésére szolgáló technológiát („WM-DRM”) használnak az általuk szolgáltatott tartalom 
(„Védett Tartalom”) védelmére annak érdekében, hogy megakadályozzák az ilyen tartalom részét képező 



szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői jogaikat is, jogtalan felhasználását. A Szoftver egyes alkotórészei, 
valamint számos, harmadik féltől származó összetevő, például a különböző médialejátszók, a WM-DRM 
technológiát használják a Védett Tartalom lejátszására („WM-DRM alapú Szoftver”). Ha kétségek 
merülnek fel a WM-DRM alapú Szoftver biztonságával kapcsolatban, a Védett Tartalom Tulajdonosai 
(„Védett Tartalom Tulajdonosai”) megkérhetik a Microsoftot, hogy vonja vissza a WM-DRM alapú 
Szoftvernek a Védett Tartalom másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására vonatkozó jogát. A 
visszavonás nem érinti a WM-DRM alapú Szoftver védelem nélküli tartalom lejátszásával kapcsolatos 
képességeit. Védett Tartalom licencének Internetről való letöltésekor a rendszer elküldi a visszavont 
jogosultságú WM-DRM alapú Szoftverek listáját a Munkaállomás Számítógépre. A Microsoft az ilyen 
licencekkel együtt visszavonási listákat is letölthet a Munkaállomás Számítógépre a Védett Tartalom 
Tulajdonosai nevében. A Védett Tartalom Tulajdonosai az általuk szolgáltatott tartalom elérése előtt 
kötelezővé tehetik a Szoftver részét képező egyes WM-DRM alapú összetevők frissítését („WM-DRM 
Frissítések”). Ha ilyen tartalmat próbál meg lejátszani, a Microsoft által készített WM-DRM alapú Szoftver 
értesíti Önt, hogy WM-DRM Frissítésre van szükség, és kéri az Ön hozzájárulását a WM-DRM Frissítés 
letöltése előtt. A harmadik fél által készített WM-DRM alapú Szoftverek működése is hasonló lehet. Ha 
elutasítja a frissítést, nem tud lejátszani olyan tartalmat, amelyhez szükséges a WM-DRM Frissítés, de 
továbbra is elérheti a védelem nélküli tartalmat és a frissítést nem igénylő Védett tartalmat. Az Internet-
kapcsolat használatával működő WM-DRM alapú szolgáltatások (például új licencek beszerzése és/vagy 
valamely szükséges WM-DRM Frissítés végrehajtása) kikapcsolhatók. E szolgáltatások kikapcsolása után 
továbbra is lejátszható Védett Tartalom, ha az ilyen tartalom eléréséhez szükséges érvényes licenc már 
megtalálható az Ön Munkaállomás Számítógépén. 

3. JOGFENNTARTÁS ÉS TULAJDONJOG. A Microsoft valamennyi, a jelen EULA-ban Önnek 
kifejezetten át nem engedett jogát fenntartja. A Szoftver a szerzői jog, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra 
vonatkozó törvények és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A Szoftverre vonatkozó jogcím, szerzői jog és 
más, a szellemi tulajdonra vonatkozó jog a Microsoft vagy beszállítói tulajdonát képezi. Ön csak a Szoftver 
használati jogát szerezte meg, a tulajdonjogát nem. 

4. A VISSZAFORDÍTÁSRA, VISSZAFEJTÉSRE ÉS A BELSŐ FELÉPÍTÉS ELEMZÉSÉRE 
VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK. A Szoftvert Ön nem fordíthatja és nem fejtheti vissza, továbbá nem 
elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e 
korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik. 

5. A BÉRBEADÁS ÉS A KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA. A Szoftvert Ön nem 
adhatja, illetve nem veheti kölcsön, bérbe vagy lízingbe, és kereskedelmi üzemeltetési szolgáltatást sem nyújthat 
vele. 

6. HIVATKOZÁSOK HARMADIK FÉL WEBHELYEIRE. A Szoftver használata során Ön harmadik fél 
webhelyeire látogathat. A harmadik fél webhelyei nem állnak a Microsoft felügyelete alatt, így a Microsoft nem 
felelős valamely harmadik fél webhelyének tartalmáért, az azon található hivatkozásokért, illetve a harmadik fél 
webhelyének módosításaiért vagy frissítéseiért. A Microsoft nem felelős a harmadik fél webhelyéről érkező 
webadásért vagy bármely más adatátvitelért. A Microsoft csak az Ön kényelme érdekében helyezte el ezeket a 
harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozásokat, és egyik hivatkozás feltüntetése sem jelenti azt, hogy a Microsoft 
jóváhagyólag minősíti bármelyik harmadik fél webhelyét. 

7. TOVÁBBI SZOFTVEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK. A jelen EULA hatálya kiterjed a Szoftver 
minden olyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő alkotórészére, terméktámogatási szolgáltatására vagy Internet alapú 
szolgáltatást nyújtó alkotórészére, amelyet Ön a Szoftver kezdeti példányának megszerzését követően a Microsofttól 
kap, kivéve, ha Ön frissített előírásokat fogad el, vagy egy másik szerződés az irányadó. A Microsoft fenntartja a 
jogot arra, hogy megszüntesse bármely olyan Internet-alapú szolgáltatás működését, amely a Szoftver használatán 
keresztül vált elérhetővé az Ön számára. 

8. FRISSÍTÉSEK. Valamely frissítésként megjelölt Szoftver használatához Önnek rendelkeznie kell a 
Microsoft által frissítésre jogosítóként elismert termék érvényes licencével. A frissítést követően Ön nem 
használhatja azt a Szoftvert, amely a frissítés jogalapjául szolgált.  

9. KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ SZOFTVER. Ha a Szoftver tartalmazza a 
„Not For Resale”, „Kereskedelmi forgalomba nem hozható” vagy „NFR” jelölést, akkor a Szoftver nem adható el, 
illetve semmilyen formában sem ruházható át érték ellenében, és csak bemutató tartására, tesztelésre vagy 
kiértékelésre használható. 



10. A SZOFTVER OKTATÁSI VÁLTOZATA. Ha a Szoftver „Academic Edition”, „Oktatási változat” vagy 
„AE” felirattal van ellátva, akkor Önnek „Minősített Oktatási Felhasználónak” kell lennie ahhoz, hogy a Szoftvert 
használhassa. A minősítéssel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a Microsoft Értékesítési Információs Központjához 
(Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399) vagy a helyi Microsoft 
képviselethez. 

11. AZ MPEG-4 KÉPI SZABVÁNNYAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK. A Szoftver MPEG-
4 képdekódolási technológiát tartalmaz. Ez a technológia egy videoadatok tömörítésére szolgáló formátum. Ezzel a 
technológiával kapcsolatban az MPEG LA, L.L.C. kötelezővé tette az alábbi figyelmeztetés közzétételét:  
 
TILOS A SZOFTVER BÁRMELY OLYAN JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSA, AMELY MEGFELEL AZ 
MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK, KIVÉVE AZOKAT AZ ESETEKET, AHOL A HASZNÁLAT 
KÖZVETLENÜL(A) OLYAN ADATOKHOZ VAGY INFORMÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDIK, 
AMELYEKET (i) EGY FOGYASZTÓ HOZOTT LÉTRE, ÉS ÖN TŐLE KÜLÖN DÍJAZÁS NÉLKÜL 
SZERZETT MEG ÚGY, HOGY EZÁLTAL AZ ADOTT SZEMÉLY ÜZLETI VÁLLALKOZÁSBAN 
NEM VETT RÉSZT, ÉS (ii) CSAK SZEMÉLYES HASZNÁLATRA SZÁNTAK; ILLETVE (B) OLYAN 
EGYÉB FELHASZNÁLÁSI MÓDOKRA VONATKOZIK, AMELYEKRE AZ MPEG LA, L.L.C. 
KIFEJEZETT ÉS KÜLÖN ENGEDÉLYT ADOTT.  
 
A fenti figyelmeztetéssel kapcsolatos kérdésekkel forduljon az MPEG LA, L.L.C. vállalathoz a következő címen: 
250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, USA; Telefon: +1-303-331-1880; Fax: +1-303-331-1879; 
<http://www.mpegla.com>. 
 
12. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver az Amerikai Egyesült Államok 
exportszabályozásának hatálya alá tartozik. Ön beleegyezik abba, hogy betart minden alkalmazandó nemzetközi és 
nemzeti jogszabályt, amely a Szoftverre vonatkozik, beleértve az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozási 
rendelkezéseit is, valamint az amerikai és más kormányoknak a végfelhasználóra, a végfelhasználásra illetve a 
rendeltetési helyre vonatkozó korlátozásait is. További tájékoztatás a <http://www.microsoft.com/exporting/> 
weblapon olvasható. 

13. VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCIGAZOLÁS. Amennyiben Ön a Szoftvert CD lemezen vagy más 
adathordozón szerezte be, a Szoftver licencbe adott példányát egy eredeti Microsoft „Licencigazoló” címke és a 
szoftver egy eredeti másolata azonosítja. Az érvényességhez a címkének a Microsoft Szoftver csomagolásán kell 
szerepelnie. Ha Ön a címkét külön kapja meg, az érvénytelen. Ahhoz hogy Ön bizonyítani tudja, hogy Ön jogosult a 
Szoftvert használatára, Önnek meg kell őriznie a címkét tartalmazó csomagolást. 

14. A SZOFTVER ÁTRUHÁZÁSA. Belső. Ön a Szoftvert áthelyezheti egy másik Munkaállomás 
Számítógépre. Az áthelyezést követően a Szoftvert teljes egészében el kell távolítania a korábbi Munkaállomás 
Számítógépről. Átruházás harmadik félre. A Szoftver első felhasználója egy alkalommal véglegesen átruházhatja a 
Szoftvert a jelen EULA kíséretében egy másik végfelhasználóra, feltéve, hogy az eredeti felhasználó nem tartja meg 
a Szoftver egyetlen példányát sem. Ennek az átruházásnak ki kell terjednie a Szoftverre és a Licencigazoló címkére. 
Az átruházás nem lehet közvetett átruházás, például bizományba adás. Az átruházás előtt az átruházott Szoftvert 
átvevő végfelhasználónak el kell fogadnia az EULA valamennyi feltételét. 

15. FELMONDÁS. A Microsoft minden egyéb jogának fenntartása mellett felmondhatja a jelen EULA-t, 
amennyiben Ön nem tartja be a jelen EULA kikötéseit és feltételeit. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie a 
Szoftver összes példányát és valamennyi alkotórészét. 

16. A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS. A biztonsági támadások és 
rosszindulatú programok elleni védekezés érdekében rendszeresen készítsen biztonsági másolatot adatairól és a 
rendszerinformációkról, használjon olyan biztonsági szolgáltatásokat, mint például a tűzfalak, valamint telepítse és 
használja a biztonsági frissítéseket. 

17. ALKALMAZANDÓ JOG. A jelen EULA-ra a helyi jog által megengedett legnagyobb mértékben 
Washington állam joga alkalmazandó. 

18. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE; RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG. A jelen EULA (beleértve 
annak a Szoftvert kísérő vagy abba beépített bármilyen kiegészítését vagy módosítását is) alkotja az Ön és a 
Microsoft között létrejött teljes megállapodást a Szoftver és a terméktámogatási szolgáltatások (ha vannak ilyenek) 
tekintetében, és ez a szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű szóbeli vagy írásos közlést, 
ajánlatot vagy állítást, amely a Szoftverre vagy a jelen EULA tárgykörébe tartozó bármely egyéb témára vonatkozik. 



Amennyiben a Microsoft bármilyen, terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozó irányelvének vagy programjának 
feltételei a jelen EULA előírásaiba ütköznek, a jelen EULA előírásai a mérvadók. Ha a jelen EULA bármely 
rendelkezése semmisnek, érvénytelennek, kikényszeríthetetlennek vagy jogellenesnek találtatik, a többi rendelkezés 
teljes mértékben érvényben és hatályban marad. 

Microsoft Garancia 
 
A jogszabályok által biztosított jogok csorbítása nélkül - Az alábbi garancia mindenféle területi korlátozás nélkül 
érvényes és nem csorbítja a jogszabályok által biztosított azon jogokat, melyeket Ön a viszonteladójával, illetve 
amennyiben a Szoftvert közvetlenül a Microsoft-tól szerezte be, a Microsoft-tal szemben érvényesíthet. 
Amennyiben Ön a Szoftvert vagy bármely terméktámogatást Ausztráliában, Új-Zélandon vagy Malajziában szerezte 
be vagy vett igénybe, kérjük hogy olvassa el a „Fogyasztói jogok”-ról szóló lenti bekezdést.  
 
A garancia - A Szoftvert általános célú felhasználásra és nem egyes külön felhasználói igények kielégítésére 
terveztük illetve hoztuk forgalomba. Ön elfogadja, hogy egyik Szoftverünk sem hibamentes, és nyomatékosan 
javasoljuk, hogy gondoskodjék adatai rendszeres mentéséről. Feltéve, hogy Ön rendelkezik érvényes licenccel, a 
Microsoft garantálja, hogy a) a Szoftver használatára vonatkozó licenc Ön által történő átvételétől számított 90 
napig, illetve az alkalmazandó jog alapján kiköthető legrövidebb időszak leteltéig a Szoftver lényegében a Szoftvert 
kísérő nyomtatott dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni; és b) a Microsoft által esetlegesen 
nyújtott terméktámogatás lényegében meg fog felelni a Microsoft által az Ön rendelkezésére bocsátott nyomtatott 
dokumentációban foglaltaknak, és az esetlegesen felmerülő problémák megoldása érdekében a Microsoft 
terméktámogatási szakemberei minden ésszerű intézkedést meg fognak tenni és ennek megfelelő szakértelemmel 
illetve gondossággal fognak eljárni. Amennyiben a Szoftver nem felel meg ezen garanciális követelményeknek, a 
Microsoft (a) a Szoftvert megjavítja vagy kicseréli, vagy (b) visszatéríti az Ön által fizetett vételárat. A jelen 
garancia nem érvényes, amennyiben a Szoftver meghibásodása baleset, helytelen vagy nem rendeltetésszerű 
használat következménye. A kicserélés során adott Szoftverre vonatkozó garancia időtartama az eredeti garanciából 
hátralévő idő, de legalább 30 nap. Ön elfogadja, hogy a Szoftverrel és bármely terméktámogatással kapcsolatban 
Önt kizárólag a fenti garanciális jogok illetik meg. 
 
Valamennyi egyéb feltétel kizárása - Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben és a fenti 
garancia figyelembevételével a Microsoft kizár minden akár kifejezett, akár törvényben, szokásjogban, közvetett 
vagy egyéb módon vélelmezett szavatosságot, feltételt és egyéb kikötést, így többek között a Szoftver és a Szoftvert 
kísérő nyomtatott dokumentáció megfelelő minőségére és meghatározott célra való alkalmasságára vonatkozó 
vélelmezett szavatosságot is. Amennyiben a jogszabályban előírt szavatosság kizárása nem lehetséges, a szavatosság 
időtartama az alkalmazandó jog alapján kiköthető legrövidebb időszakra, de legalább 90 napra korlátozott.  
 
Felelősségkorlátozás - Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben és a Microsoft Garanciában 
foglalt kivételekkel a Microsoft és beszállítói kizárják felelősségüket valamennyi kárért (ideértve többek között az 
üzleti haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbeszakadásából, az üzleti információ elvesztéséből származó 
károkat és egyéb vagyoni hátrányt), amely a Szoftver használatából vagy használhatatlanságából ered, még akkor is, 
ha a Microsoft-ot az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről tájékoztatták. A Microsoft-nak a jelen Szerződés 
bármely rendelkezése alapján fennálló teljes felelőssége minden esetben az Ön által a Szoftverért ténylegesen 
kifizetett összeg erejéig korlátozott. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az 
alkalmazandó jogszabályok nem teszik lehetővé a felelősség korlátozását illetve kizárását.  
 
Fogyasztói jogok – Az Ausztráliában, Új-Zélandon vagy Malajziában élő fogyasztókat megilletheti bizonyos jogok 
és jogorvoslatok előnye Ausztráliában az Üzleti Gyakorlatról szóló törvény (Trade Practices Act) és más hasonló 
állami és területi jogszabályok, Új-Zélandon a Fogyasztóvédelmi Garanciákról szóló törvény (Consumer Guarantees 
Act) illetve Malajziában a Fogyasztóvédelmi Törvény (Consumer Protection Act) szerint, melyek alapján a 
felelősséget nem lehet jogszerűen módosítani vagy kizárni. Ha Ön a Szoftvert Új-Zélandon üzleti tevékenység 
céljából szerezte be, Ön igazolja hogy a Fogyasztóvédelmi Garanciákról szóló törvény nem alkalmazandó. Ha Ön a 
Szoftvert Ausztráliában szerezte be és a Microsoft olyan, jog által vélelmezett feltételt vagy egyéb kötelezettséget 
szegne meg amelynek módosítása vagy kizárása jogszerűen nem lehetséges, a Microsoft felelőssége a jog által 
megengedett legnagyobb mértékben, a Microsoft választása szerint (i) a Szoftver esetében: a) a Szoftver kijavítására 
vagy kicserélésére; vagy b) az ilyen kijavítás vagy kicserélés költéségére; és (ii) terméktámogatás esetében: a) a 
szolgáltatás újbóli teljesítésére; vagy b) a szolgáltatás újbóli teljesítésének költségére korlátozódik.  
 
Amennyiben a jelen EULA-val kapcsolatban bármilyen kérdése lenne vagy bármely okból kapcsolatba kíván lépni a 
Microsoft-tal, kérjük hogy használja a jelen Szoftverhez mellékelt címadatokat az Ön országának kiszolgálásáért 



felelős Microsoft leányvállalattal történő kapcsolatfelvétel céljából vagy látogasson el a Microsoft Internetes 
honlapjára a http://www.microsoft.com címen. 
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