VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
HU-GO mobil
Windows alkalmazás
A jelen Végfelhasználói Licencszerződés (a továbbiakban “Szerződés”) jogilag kötelező megállapodás
a jelen szerződés tárgyát képező szoftver szolgáltatásait igénybe vevő személy (a továbbiakban
“Felhasználó”) és a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027
Budapest, Kapás utca 6-12., adószám: 24151667-2-41, a továbbiakban “Szolgáltató”) között a HU-GO
mobil alkalmazás (a továbbiakban “Szoftver”) tárgyában. A Szoftver letöltésével, telepítésével illetve
bármely egyéb módon történő használatával (a továbbiakban: “Használat”) a Felhasználó elfogadja
és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződés feltételeit.
1.
Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy jelen Szerződés alapján a Felhasználó nem szerzi meg a
Szoftver tulajdonjogát, kizárólag a Szerződésben foglalt felhasználási jogosultságok illetik meg.
2.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftverrel összefüggésben a Felhasználó nem jogosult
semmifajta igényt érvényesíteni a Microsoft Corporationnel vagy annak valamely társvállalatával,
leányvállalatával (a továbbiakban “Microsoft”) szemben.
3.
A Felhasználó elfogadja, hogy a Microsoft a Szerződés kedvezményezettjének tekinthető. A
Szerződés Felhasználó általi elfogadásával a Microsoft jogot szerez a Szerződés kedvezményezettként
történő érvényesítésére, kikényszerítésére.
4.
A Szoftver elsődleges célja, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45/B. ép., adószám: 12147715-2-44), mint
egyetemes útdíjszolgáltató (a továbbiakban “Egyetemes Útdíjszolgáltató”) által nyújtott, viszonylati
jegy megvásárlását lehetővé tevő szolgáltatást (a továbbiakban “Útdíjszolgáltatás”) elérhetővé tegye
a Felhasználó, mint vásárló számára.
5.
Amennyiben Felhasználó a Szoftveren keresztül viszonylati jegyet vásárol, úgy az adásvétel az
Egyetemes Útdíjszolgáltató és a Felhasználó közt jön létre.
6.
A Szoftver lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az Egyetemes Útdíjszolgáltatóval
fennálló jogviszonya alapján, az Egyetemes Útdíjszolgáltató által az Útdíjszolgáltatás nyújtása
érdekében működtetett informatikai rendszerben (a továbbiakban “UD rendszerben”) vezetett
ügyfélfiókjába belépjen, ott módosítsa a Jármű Adatlap tartalmát, megtekinthesse folyószámláinak
egyenlegét és viszonylati jegyeket vásárolhasson egyenlege, vagy bankkártyái terhére. A Szolgáltató
rögzíti, hogy a Szoftver kizárólag hozzáférési felületet biztosít az UD rendszer elérésére; Szolgáltató
a Felhasználó adatait nem ismeri meg és nem kezeli.
7.
A viszonylati jegy által megtestesített úthasználati jogosultság igénybe vételének feltételeire,
valamint az UD rendszer és az Útdíjszolgáltatás használatára az Egyetemes Útdíjszolgáltatónak a
megtett úttal arányos, elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő
szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei (a továbbiakban “Útdíjszolgáltatásra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételek”) irányadók.
8.
Felhasználó nem jogosult az Útdíjszolgáltatás változatlan vagy eltérő formában, tartalommal
történő továbbértékesítésére, továbbá nem jogosult a Szoftver olyan használatára, illetve az
Útdíjszolgáltatás olyan módon történő igénybe vételére, amely harmadik személyek jogait vagy
egyébként az irányadó jogszabályokat sérti.

9.
Amennyiben a Szoftver használata keretében az Egyetemes Útdíjszolgáltató vagy más
szolgáltatók bizonyos tartalmai vagy szolgáltatásai is elérhetőkké válnak, úgy ezen tartalmakra és
szolgáltatásokra az érintett szolgáltatók által meghatározott szabályok vonatkoznak. A Szolgáltató
nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakért, azok pontosságáért, időszerűségéért, teljességéért,
érvényességéért, jogszerűségéért, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
való megfelelésért vagy ezen tartalmak minőségéért, az ilyen típusú szolgáltatások által esetlegesen
okozott bármilyen kárért, mivel a harmadik fél tartalmai vagy szolgáltatásai nem állnak a Szolgáltató
felügyelete alatt. A Szolgáltató nem felelős a harmadik fél webadásáért vagy bármely más
adatátvitelért.
10. Az Útdíjszolgáltatás kifejezetten a Magyarországon történő használatra irányul. Szolgáltató
nem vállal felelősséget azért, hogy az Útdíjszolgáltatás más országokban is igénybe vehető legyen.
11. Az Útdíjszolgáltatás igénybe vétele során Felhasználó köteles az irányadó jogszabályok és az
Útdíjszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és egyéb szerződéses rendelkezések
betartásával eljárni.
12. Az Útdíjszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálatra és ügyintézési lehetőségekre az
Útdíjszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadók.
13.

A felhasználási engedély terjedelme

13.1. A Szerződés alapján a Felhasználó nem kizárólagos, Magyarország területére kiterjedő, át nem
ruházható, időben korlátozott, jelen Szerződés megszűnéséig tartó felhasználási jogot szerez a
Szoftver saját célokra történő, Windows Phone-alkalmazások – Microsoft Áruházra vonatkozó
Microsoft Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelő használatára bármely, a Felhasználó
tulajdonában vagy használatában lévő Windows operációs rendszerrel működő eszközön. Ennek
keretében Felhasználó jogosulttá válik a Szoftver letöltésére, telepítésére, és saját célra történő
használatára.
13.2. A felhasználási engedély nem terjed ki a Szoftvernek a Felhasználó által nem birtokolt vagy
használt eszközre történő telepítésére, és nem terjed ki a Szoftver olyan hálózati hozzáférhetővé
tételére, amely több eszköz általi egyidejű használatot tenne lehetővé.
13.3. A felhasználási engedély a Szoftver rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre
vonatkozik (ideértve különösen a telepítés és a megjelenítés során elengedhetetlenül szükséges
többszörözést).
13.4. A felhasználási engedély nem terjed ki a Szoftver terjesztésére, átdolgozására és
műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére, kölcsönzésére, lízingelésére, értékesítésére,
átruházására, további felhasználási engedély biztosítására, a Szoftver másolására (a jelen
Szerződésben kifejezetten engedélyezett eseteken túlmenően). A Felhasználó nem jogosult a
Szoftver módosítására, visszafejtésére, visszafordítására, részekre fejtésére, a forráskód bármilyen
visszanyerésére.
13.5. Jelen Szerződés feltételei irányadók a Szoftver bármely frissítésére, új verzió kiadására,
valamint bármely kiegészítőre, kivéve ha az adott frissítésre külön felhasználási feltételek kerülnek
kibocsátásra.
14. A Szoftver tekintetében a Szolgáltató jelen Szerződés alapján nem nyújt karbantartást vagy
támogatást. A karbantartással, illetve támogatással kapcsolatosan a Szolgáltatót, illetve a Microsoftot semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli.

15. A Szoftverben, valamint annak felületén megjelenített tartalom (ideértve többek közt
valamennyi, a Szoftverben elérhető fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, a Szoftver felületének
elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást)
felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató kizárólagos joga, és a Szoftver rendeltetésszerű
használatával járó megjelenítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy
hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
16. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató vagy az Egyetemes Útdíjszolgáltató kereskedelmi
nevének vagy védjegyének bármilyen formában történő használatára, hasznosítására.
17. Amennyiben harmadik fél olyan követelést támaszt, miszerint a Szoftver, illetve a Szoftver
birtoklása, használata ezen harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogait sérti, úgy a Szolgáltató –
nem pedig a Microsoft – felelős az ilyen igények kivizsgálásáért, az esetleges alapos igények
teljesítéséért.
18. A Szoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat, amelyek a felhasználási engedély nélküli,
valamint a felhasználási engedély terjedelmét meghaladó használat megakadályozására szolgálnak.
Ezen intézkedések keretében sor kerülhet egyes, személyes adatnak nem minősülő adatok
elküldésére a Szolgáltató felé. Az ilyen intézkedések kijátszása, a Szoftver ilyen célú módosítása
büntető- és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.
19. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató bizonyos műszaki és kapcsolódó adatokat
gyűjtsön, ideértve a Felhasználó eszközére vonatkozó műszaki paramétereket, a futtatott operációs
rendszer és alkalmazások, valamint a kapcsolódó perifériák adatait, valamint a szoftverfrissítések
létrehozásához kapcsolódóan a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat is. A Szolgáltató
jogosult ezen adatok kezelésére, használatára a termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére
mindaddig, amíg ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak, azaz az érintettel kapcsolatba
nem hozhatók valamint az adatból nem vonható le az érintettre vonatkozó következtetés.
20. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó
megsérti a Szerződésben illetve a Microsoft Szolgáltatási Szerződésben foglaltakat. A Szolgáltató
felmondása esetén a Felhasználó köteles azonnal felhagyni a Szoftver használatával, és a felmondást
követően haladéktalanul eltávolítani a Szoftvert az eszközről.
21. Amennyiben a Felhasználó nem a Szolgáltató felmondása miatt hagy fel a Szoftver
használatával, és a Szoftvert eltávolítja az eszközről, úgy az a Szerződés Felhasználó általi
felmondásának minősül.
22. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftver kivezetéséről döntsön, a Szoftver
forgalmazásával vagy a szolgáltatásával bármikor felhagyjon, vagy a felhasználási jogot korlátozza,
visszavonja az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembe vételével, a
felhasználók külön értesítése nélkül; ebben az esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az
irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.
23.
A Szoftver útján igénybe vett Útdíjszolgáltatásra irányuló szerződés hatályára és
megszűnésére az Útdíjszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek irányadók. Az
Útdíjszolgáltatásra irányuló szerződés megszűnése nem eredményezi a jelen Szerződés megszűnését.
24. Felhasználó tudomásul veszi, hogy – tekintettel arra is, hogy a Szoftver ingyenesen kerül
elérhetővé tételre – a Szoftver „as is”, illetve „as available” alapú, így azt Felhasználó saját
felelősségére használja.

25. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver „beállítások” funkciójában elérhető jelszó mentés
használatából eredő kárért, amely az eszköz elvesztése vagy illetéktelenek általi bármilyen
használatból ered, Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
26. A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet,
testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően Szolgáltató
nem vállal felelősséget a Szoftver használatával összefüggésben felmerült károkért, így különösen
bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért,
üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a
károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár
bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy
helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért. A Szolgáltató
nem vállal felelősséget a Felhasználó Útdíjszolgáltatáshoz történő hozzáférésének esetleges
megszűnéséért vagy megszüntetéséért, az abból eredő károkért.
27. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) a Szoftver maradéktalanul kielégíti a Felhasználó
speciális igényeit, illetve együttműködésre képes a Felhasználó egyéb szoftvereivel (b) a Szoftver
megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) a Szoftver használatának
eredményeképp létrejött adatok megbízhatóak és minden esetben pontosak, (d) a Szoftver vagy a
Szolgáltató által ezzel kapcsolatban nyújtott bármely egyéb szolgáltatás megfelel a felhasználói
elvárásoknak, (e) a Szoftverben jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a
Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt
meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről.
28. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében
merülnek fel: (a) a Szoftver nem rendeltetésszerű használata, (b) a Felhasználó adataihoz való
jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a
Szoftverre, illetve (d) bármilyen más károkozó magatartás ill. esemény.
29. A Szolgáltató felelősségét kizáró illetve korlátozó rendelkezések nem vonatkoznak az
Útdíjszolgáltatással kapcsolatban az Egyetemes Útdíjszolgáltatót terhelő felelősségre, amelyre az
Útdíjszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok és az Útdíjszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételek rendelkezései irányadók.
30. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftverre vonatkozó felhasználási feltételeket
rendszeresen felülvizsgálja, és azokat módosítsa. A felhasználási feltételek megváltozásáról a
Szolgáltató a Szoftver felületén, a Szoftver következő alkalommal történő használatakor értesíti a
Felhasználót; Felhasználó a Szoftver további használatával elfogadja a Szerződés módosítását.
31. Amennyiben a Szerződés egy vagy több rendelkezése bármely okból érvénytelennek
tekintendő, az ilyen érvénytelenség nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit.
32. A Szoftverre a magyar jog rendelkezései irányadók. Tekintettel a Szoftver nemzetközi szintű
hozzáférhetőségére, Felhasználó kijelenti, hogy a Szoftver használata során a vonatkozó nemzeti
jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Szoftver használatával
összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a
használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
33. A Szerződés magyar nyelven jött létre. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a
Szolgáltató a Szerződés magyar nyelvű változatát más nyelvre is lefordíttatta, azt csak a felhasználók
kényelme érdekében tette, és ebben az esetben is a magyar nyelvű változat az irányadó a
Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak
bármilyen más nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

