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LICENCFELTÉTELEK 
A MAÚT Reader (e-UT®/e-VASUT® Digitális Előírástár) felhasználási feltételei 

 
I. Az állomány védelme jogosulatlan felhasználás ellen 
1. Ez a licencszabályzat valamennyi, a MAÚT és a MAÚT Reader felhasználói között létrejött 
szerződésre, illetve minden, a MAÚT által forgalmazott, digitálisan letöltött adatállományra, és azok 
minden példányára érvényes feltételeket tartalmaz. 
2. A felhasználó az adatállomány és a MAÚT Reader telepítésével elfogadja ezt a licencszabályzatot, 
az általános szerződési feltételeket, illetve az impresszumba foglalt szabályokat egyaránt. 
3. A felhasználó mindezeken túlmenően vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
termékek illetéktelen harmadik fél kezébe ne kerülhessenek. Különösen gondosan jár el a 
szerverekhez vásárolt licencek esetében, megakadályozva illetéktelen harmadik személyek 
csatlakozását a rendszerhez. 
4. A felhasználó vállalja, hogy a rendszerből származó állományokat digitális formában nem 
továbbítja, nem készít róla másolatot semmiféle adathordozóra, illetve, szerver-előfizetések esetén 
gondoskodik arról, hogy a szerverhez kapcsolódó munkahelyekről se történhessen ilyen továbbítás és 
másolás. 
5. A felhasználó vállalja, hogy a digitális rendszerből egyénre szabott jelzésekkel kinyomtatott 
anyagokat sem adja tovább illetéktelen harmadik személyeknek, és gondoskodik arról, hogy szerver-
előfizetések esetén, a szerverhez kapcsolódó munkahelyeken kinyomtatott anyagokat sem továbbítják. 

II. Szavatosság, jótállás, szolgáltatás 
6. A szavatosságról és a jótállásról az általános szerződési feltételek szerint gondoskodik a MAÚT. 
7. A kiszolgálás módjáról az általános szerződési feltételek szerint gondoskodik a MAÚT. 
8. Minden kérdéssel forduljon a MAÚT-hoz az impresszumban megadott elérhetőségeken. 
9. A csak kipróbálást célzó szállításokra nincs lehetőség. A MAÚT székhelyén a program bemutatása 
előre egyeztetett időpontban lehetséges. 

III. A licencek érvényessége, fizetési feltételek 
10. Az előfizetések megrendelése nem vonható vissza, és az egy évre szóló szerződés tartama alatt 
nem mondható fel. Felmondásra csak az éves szerződés lejárta esetén van lehetőség. 
11. A rendelés teljesítésekor a MAÚT azonnal kiküldi a számlát, amely az általános szerződési 
feltételek szerint kiegyenlítendő. A megújító készletek szolgáltatásakor a MAÚT szintén számlát küld 
ki, amely az általános szerződési feltételek szerint kiegyenlítendő. 
12. Ha a felhasználó a 2. pontban felsorolt dokumentumokba foglalt szabályokat nem tartja be, 
elveszti jogát a rendszer használatára, különösen akkor, ha a számlát nem egyenlítette ki. 

IV. Hibás szállítás korrigálása 
13. Igazoltan hibás adathordozó szállítása esetén a MAÚT a hibás terméket kicseréli. 

V. Egyéb feltételek 
14. A felhasználó adatait a MAÚT nem szolgáltatja ki harmadik illetéktelen személyeknek. 
 
 
 

 


