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NORTONLIFELOCK-SZOFTVERESZKÖZ – HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

 

A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA ÉS ÖNMAGÁRA 
NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. A NORTONLIFELOCK 
(LÁSD A DEFINÍCIÓT) CSAK ABBAN AZ ESETBEN ENGEDÉLYEZI ÖNNEK („ÖN”) A SZOFTVER HASZNÁLATÁT, 
AMENNYIBEN ÖN ELFOGADJA A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSBAN („MEGÁLLAPODÁS”) 
FOGLALT FELTÉTELEKET.  A NORTONLIFELOCK A NORTONLIFELOCK INC. VÁLLALATOT JELÖLI, 
AMENNYIBEN ÖN AZ AMERIKAI KONTINENSEN TARTÓZKODIK, ILLETVE A NORTONLIFELOCK IRELAND 
LIMITED VÁLLALATOT, HA ÖN EURÓPÁBAN, A KÖZELT-KELETEN, AFRIKÁBAN, ÁZSIA CSENDES ÓCEÁNIAI 
TÉRSÉGÉBEN VAGY AUSZTRÁLIÁBAN ÉL („NORTONLIFELOCK” VAGY „MI”). AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL 
A JELEN FELTÉTELEKET, NEM ENGEDÉLYEZZÜK ÖNNEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁT, ÉS ÖN NEM 
TÖLTHETI LE, TELEPÍTHETI VAGY HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.  

 
1. A Szoftvereszköz használata.   A jelen Megállapodást kísérő szoftver (a „Szoftver”) a mi vagy licencadóink 
tulajdonában van, és azt szerzői jog védi. Amennyiben elfogadja a jelen feltételeket, a Szoftvert letöltheti, és 
számítógépen, Mac-gépen vagy hordozható számítástechnikai eszközön („Eszköz”) használhatja a Szoftver 
telepítésének napjától kezdve egészen addig, amíg a Szoftver automatikusan inaktiválódik és működésképtelenné 
válik.  Az Ön számára tilos (i) a Szoftverhez alhasználati jogokat biztosítani, a Szoftver bármely részét harmadik fél 
számára felajánlani, elérhetővé tenni, bérbe adni, eladni, illetve lízingbe adni, valamint a Szoftvert más módon 
harmadik fél számára biztosítani; (ii) a Szoftvert visszafejteni, alkotórészeire bontani, módosítani, visszafordítani, 
illetve megkísérelni a Szoftver forráskódjának felfedését, valamint a Szoftvert származékos művek létrehozására 
használni; illetve (iii) a Szoftvert bármilyen, a jelen Megállapodásban nem jóváhagyott módon használni.  Az Ön 
számára nem kifejezetten megadott jogokat mi és/vagy licencadóink megtartjuk. A jelen Megállapodás a Szoftvernek 
az általunk az Ön rendelkezésére bocsátott összes kiadására, átdolgozott változatára és bővítésére érvényes. 

Ön jogosult: 

A. a Szoftver egy példányának egyetlen Eszközön történő használatára. Amennyiben a vonatkozó 
Termékdokumentáció vagy a hivatalos forgalmazó, illetve a viszonteladó által a Szoftver vásárlásakor kiállított vételi 
dokumentáció több szoftverpéldány vagy Eszköz használatát engedélyezi, Ön a megadott számú példány 
használatára jogosult; valamint 

B. a Szoftverről egyetlen példányban másolat készítésére biztonsági mentés vagy archiválás céljából, illetve a 
Szoftvernek 
az Eszköz merevlemezére másolására, és az eredeti példány biztonsági vagy archiválási célból való megőrzésére; 
 
A Szoftver esetlegesen harmadik féltől származó szolgáltatásokat és funkciókat tartalmazhat, vagy harmadik fél 
webhelyén tárolt tartalomhoz férhet hozzá. Ezen szolgáltatások, funkciók és tartalmak a harmadik fél által 
meghatározott szolgáltatási feltételek és adatvédelmi szabályzatok hatálya alá tartozhatnak. 
 
2. Szoftverfunkciók és tartalomfrissítések; Tartalomfrissítések vagy a Szoftver megszüntetése. 
 
A. A Szoftver optimalizálása, valamint annak érdekében, hogy az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani a Szoftver 
legújabb verzióját, Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver letöltheti és telepítheti az új frissítéseit és verzióit, amint 
azokat a saját belátásunk szerint rendelkezésre bocsátjuk. Ön elfogadja és engedélyezi, hogy ilyen frissítéseket és 
verziókat töltsünk le az Eszközére. Ezenkívül módosíthatjuk a Szoftver használatára vonatkozó feltételeket, hogy azok 
idomuljanak a frissítésekhez. Ha a Szoftvert az ilyen feltételekről szóló értesítés után továbbra is használja, azzal azt 
jelzi, hogy elfogadja ezeket a módosított feltételeket.  Amennyiben nem fogadja el a frissített feltételeket, fel kell 
hagynia a Szoftver használatával, és el kell távolítania a Szoftver összes példányát az eszközéről vagy eszközeiről. 

B. Egyes Szoftverek időszakos tartalomfrissítést alkalmaznak, köztük az alábbiakat: vírusvédelmi és bűnprogramok 
elleni szoftverek vírusleírásokkal, kémprogramok elleni szoftverek kémprogram-azonosítókkal, levélszemétszűrő 
szoftverek levélszűrési szabályokkal, tartalomszűrő és adathalászat elleni szoftverek URL-cím-listákkal, egyes 
tűzfalprogramok tűzfalszabályokkal. A sebezhetőségelemző termékek sebezhetőségi adatokkal, a webhely-hitelesítő 
szoftverek a hitelesített weboldalak listáival frissülnek, és ezen frissítésekre a továbbiakban együttesen 
„Tartalomfrissítés” megjelöléssel hivatkozunk.  

C. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön értesítése mellett vagy anélkül, saját belátásunk szerint megszakítsuk a 
Tartalmi frissítések biztosítását, és/vagy megszüntessük a Szoftver felhasználásának jogát. A Symantec fenntartja 
magának a jogot, hogy előzetes írásbeli értesítéssel vagy anélkül a Szoftver egyes funkcióit bármikor bővítse, 
módosítsa, illetve eltávolítsa. 
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3. Telepítés; Aktiválás; Norton-fiók. 

A. A telepítés folyamán a Szoftver eltávolíthat vagy letilthat más biztonsági termékeket vagy azok bizonyos funkcióit, 
amennyiben egy adott termék vagy annak egyes funkciói nem kompatibilisek a Szoftverrel, illetve ezzel javítható a 
Szoftver és a Szolgáltatások általános hatékonysága. 

B.  A jelen Szoftver olyan technológiai megoldásokat tartalmazhat, amelyek a Szoftver engedély nélküli vagy jogtalan 
használatát hivatottak megakadályozni. Ön elfogadja, hogy ilyen intézkedéseket alkalmazhatunk a 
szoftverkalózkodással szembeni védelem érdekében. A Szoftver jogszerű használatot érvényesítő technológiát 
alkalmazhat, amely korlátozza annak lehetőségét, hogy a Szoftvert egy Eszközre valamely véges számú alkalomnál 
többször, illetve valamely véges számú Eszköznél többre telepítsék, illetve onnan eltávolítsák. A jogszerű használatot 
érvényesítő technológiákat tartalmazó Szoftver termékaktiválást igényelhet, amelynek részleteit a 
Termékdokumentáció rögzíti. Ez esetben a Szoftver az Ön által végrehajtott aktiválásától számítva csak 
meghatározott ideig működik. Az aktiválás során a Szoftver eredetiségének ellenőrzése céljából kérhetjük a 
Szoftverhez és az Eszközkonfigurációhoz mellékelt egyedi alfanumerikus aktiváló kód megadására. Amennyiben a 
Termékdokumentációban megadott vagy a Szoftver által kért határidőn belül nem hajtja végre a termékaktiválást, a 
Szoftver a teljes aktiválásig nem fog működni; az aktiválás visszaállítja a Szoftver működését. Abban az esetben, ha 
nem tudja aktiválni a Szoftvert,  
felveheti velünk a kapcsolatot az aktiválás során általunk megadott információkkal, vagy az alábbiak szerint. 

C.  Norton-fiók. Előfordulhat, hogy a Szoftver eléréséhez és használatához NortonLifeLock-fiók („Norton-fiók”) 
szükséges. Ilyen esetben, ha nem rendelkezik Norton-fiókkal, a Szoftver használatához a megfelelő regisztrációs 
folyamat elvégzésével létre kell hoznia egyet. A Norton-fiók jelszavának védelméért kizárólag Ön felel. 
 
4. Adatvédelem.  Mindent megteszünk, hogy gondoskodjunk személyes adatai védelméről. A A NortonLifeLock 
Globális Adatvédelmi Nyilatkozata (https://www.nortonlifelock.com/privacy) leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk és 
dolgozzuk fel az Öntől és az Ön eszközeiről származó adatokat, amikor Ön használja és eléri a Szoftverünket.  
 
5. Nincs lehetőség műszaki támogatás igénybevételére. Nem biztosítunk műszaki támogatást a 
Szoftverhez, és előfordulhat, hogy nem adunk ki frissítést, bővítést vagy fejlesztést a Szoftverhez. 
 
6. GARANCIA KIZÁRÁSA. A SZOFTVER „JELENLEGI FORMÁJÁBAN”, MINDENFÉLE GARANCIA, 
TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, A JOGSÉRTÉSEK 
KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ, ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIA 
KIZÁRÁSÁVAL ÁLL RENDELKEZÉSRE. 
 
7.  KÁRTÉRÍTÉS KIZÁRÁSA. EGYES ORSZÁGOKBAN (KÖZTÜK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 
ORSZÁGAIBAN) NINCS LEHETŐSÉG AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKRA 
VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁRA VAGY KIZÁRÁSÁRA, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY AZ 
ALÁBBI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS ÖNT NEM ÉRINTI. 
 
8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.  AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS 
MÉRTÉKIG, VALAMINT TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT 
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK VALAMELYIKE ESETLEG NEM ALKALMAS LÉNYEGES CÉLJÁNAK 
ELÉRÉSÉRE, SEM MI, SEM LICENCADÓINK NEM FELELNEK ÖNNEL VAGY MÁSOKKAL SZEMBEN 
SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI, KÖZVETETT VAGY HASONLÓ KÁRÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT 
IDEÉRTVE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ AZOK HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL 
EREDŐ ELMARADT HASZNOT, ADATVESZTÉST, MÉG AKKOR SEM, HA BENNÜNKET VAGY 
LICENCADÓINKAT TÁJÉKOZTATTAK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A MI VAGY A LICENCADÓINK 
ANYAGI FELELŐSSÉGE SEMMIKÉPPEN SEM HALADHATJA MEG A TÍZ AMERIKAI DOLLÁR (10 USD) 
ÖSSZEGET.   
 
9. Az Egyesült Államok nemzeti korlátozásai.   Az Egyesült Államokbeli kormányzati beszerzésekre 
vonatkozóan a Szoftver a vonatkozó FAR 12.212 értelmében kereskedelmi számítógépes szoftvernek minősül, így a 
FAR 52.227-19 számú „Kereskedelmi számítógépes szoftver – jogi korlátozások” cikkének és a DFARS 227.7202 
számú „A kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó jogok és a kereskedelmi számítógépes 
szoftverdokumentációk” cikkének kikötései és azok módosításai vonatkoznak rá. A Szoftvernek az Amerikai Egyesült 
Államok kormánya általi használata, módosítása, másolása, bemutatása, megjelenítése vagy közzététele kizárólag a 
jelen Megállapodásban foglaltakkal összhangban történhet. 
 
10. Exportszabályozás. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások és a kapcsolódó műszaki adatok 
(együttesen az „Ellenőrzött Technológia”) az Egyesült Államokban és más országokban export- és importszabályozás 
hatálya alá eshetnek, különös tekintettel az Egyesült Államok kivitelt szabályozó hivatalának rendelkezéseire (Export 
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Administration Regulations, „EAR”), valamint olyan országok törvényeire, ahova az Ellenőrzött Technológiát 
importálják vagy újraexportálják. Ön elfogadja, hogy minden vonatkozó exportszabályozási jogszabályt köteles 
betartani, beleértve az Amerikai Egyesült Államok embargóra és szankciókra vonatkozó előírásait, valamint a 
vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseket az Amerikai Egyesült Államok jogszabályainak való megfelelőséget 
figyelembe véve, és az Ellenőrzött technológiával kapcsolatban nem végezhet az Amerikai Egyesült Államok 
törvényeibe ütközően export- re-export-, import- vagy egyéb tevékenységet olyan tiltott országok, entitások vagy 
személyek irányába, ahol exportengedély vagy kormányzati jóváhagyás szükséges, illetve az Ellenőrzött technológiát 
semmilyen módon nem teheti elérhetővé, közvetlenül vagy közvetve.  AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI 
SZERINT TILTOTT A NORTONLIFELOCK-SZOFTVER HASZNÁLATA VAGY IGÉNYBEVÉTELE – TÖBBEK 
KÖZÖTT, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL – OLYAN TEVÉKENYSÉGEKHEZ, MINT A VEGYI, A BIOLÓGIAI VAGY 
A NUKLEÁRIS ANYAGOK, VALAMINT – TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS – 
RAKÉTÁK, TÁVIRÁNYÍTÁSOS REPÜLŐGÉPEK VAGY RAKÉTASZONDÁK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSE, 
GYÁRTÁSA, TESZTELÉSE VAGY A HASZNÁLATUKRA VALÓ KIKÉPZÉS. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI 
SZERINT TILTOTT A TERMÉKÜNK HASZNÁLATA VAGY IGÉNYBEVÉTELE – TÖBBEK KÖZÖTT, A TELJESSÉG 
IGÉNYE NÉLKÜL – OLYAN TEVÉKENYSÉGEKHEZ, MINT A VEGYI, A BIOLÓGIAI VAGY A NUKLEÁRIS 
ANYAGOK, VALAMINT – TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS – RAKÉTÁK, 
TÁVIRÁNYÍTÁSOS REPÜLŐGÉPEK VAGY RAKÉTASZONDÁK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSE, GYÁRTÁSA, 
TESZTELÉSE VAGY A HASZNÁLATUKRA VALÓ KIKÉPZÉS. 
 
A Szoftver letöltésével, telepítésével és használatával elfogadja a fentieket és az összes vonatkozó export- és 
importszabályzó törvényt. Kijelenti továbbá, hogy nem áll tiltott országok befolyása alatt, nem tartózkodik vagy él ilyen 
országban, és ilyennek nem állampolgára, továbbá nem szerepel olyan országok, entitások vagy személyek listáján, 
amelyekre vonatkozóan exportengedély vagy kormányzati jóváhagyás szükséges. Az exportrendelkezéseket a 
teljesség igénye nélkül soroltuk fel. Az exportrendelkezésekkel kapcsolatos további tájékoztatás ügyében forduljon az 
Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatalához (azaz a „BIS”-hez). 
Részletesebb tájékoztatást a BIS honlapján talál: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Általános feltételek. Észak- és Latin-Amerikában a jelen Szerződés az egyesült államokbeli Kalifornia állam 
törvényeinek hatálya alá esik. Ha Ázsia csendes-óceáni térségében vagy Ausztráliában él, a jelen Megállapodásra 
Szingapúr jogszabályai vonatkoznak.  Egyéb országokban a szerződésre Anglia és Wales jogi szabályozása az 
irányadó. A fentiekben foglaltak fenntartásával a Szerződés egyetlen kikötése sem korlátozza az Ön érvényes 
fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogait, valamint az egyéb vonatkozó törvények által biztosított jogokat. A 
Megállapodás a Szoftverre vonatkozó teljes megállapodás mi és Ön között, illetve: (i) hatálytalanít a tárgyra vonatkozó 
minden korábbi vagy jelenleg fennálló szóbeli vagy írásos közleményt, ajánlatot és megállapítást; valamint (ii) 
irányadó a felek közt létrejött minden olyan árajánlattal, megrendeléssel, visszaigazolással vagy hasonló 
közleménnyel szemben, amely vele ellentétes vagy további feltételeket tartalmaz. A Megállapodás azonnali hatállyal 
érvényét veszti, ha Ön megszegi annak bármely alapvető feltételét. A Megállapodás megszűnését követően nem 
használhatja tovább a Szoftvert, és annak összes példányát meg kell semmisítenie. A garancia, a kártérítés, valamint 
a felelősség korlátozása és kizárása a Megállapodás megszűnését követően is érvényben marad. A Megállapodást 
csak az általunk és Ön által aláírt, írásos dokumentumok módosíthatják. KÉRDÉSE VAN?  ITT VEHETI FEL VELÜNK 
A KAPCSOLATOT: https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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